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Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
opdracht 
informatie-
bronnen 
… 
 

- Deze structuur kan je gebruiken om informatie te laten opzoeken en te delen met elkaar. Kies 
een onderwerp waarbij dit relevant is en een meerwaarde. Omschrijf de opdracht voor de 
stamgroep zo dat  ze elkaar nodig hebben om deze te kunnen vervullen en elke expertgroep een 
bijdrage kan leveren. Bepaal  wat elke expertgroep zal moeten doen en leg het materiaal voor elke 
groep klaar of laat de leerlingen zelf een keuze maken uit een aantal materialen.  
- Groepsverdeling maken voor de stamgroepen en de leerlingen nummeren voor het maken van 
expertgroepen. 

 

  

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 

 
 

Bespreek de opdracht in je 
stamgroep.  
Lees de opdracht. De opdracht is te 
groot om helemaal alleen te doen. We 
gaan het werk verdelen. Elke leerling 
verdiept zich in een bepaald deel van 
het onderwerp en wordt dus hier een 
‘expert’ in. Daarna komen jullie weer 
samen en wissel je de informatie uit. 

 
Vooraf: 
Maak heterogene groepen van 4 
leerlingen en geef elke leerling een 
nummer. 
Leg de opdracht uit of laat de 
leerlingen de opdracht lezen.  
 
 
 
Tijdens: 
Baken  de tijd af.  Geef een signaal 
wanneer de tijd om is of duid een 
tijdbewaker aan.  
 
Observeer de leerlingen gericht 
tijdens het overleggen.  
 
 
Na:   
Geef feedback.  Zowel qua inhoud 
als proces. 
Vb: Ik zag dat .. zeer goed luisterden. 
Je maakte oogcontact, knikte .   
Ik hoorde enkele goede 
complimenten: … 
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Leer in de expertgroep. 
Zoek informatie op, raadpleeg 
verschillende bronnen tot je expert 
bent in jouw onderwerp.  
Oefen hoe je de informatie aan de 
leden van je stamgroep zal 
voorstellen. Help elkaar hierbij. 
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Wissel uit in de stamgroep. 
Vertel elk om beurt wat je leerde in de 
expertgroep  OF Maak samen de 
opdracht door jullie informatie samen 
te leggen en te delen met elkaar.  

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 

De spreker aankijken tijdens het praten  
(SV 2;  M&M 1.7; NL-S 5.2 en 5.3) 

 

De ander laten uitpraten  

(SV 2; M&M 1.7) 

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

Overleggen  
 (NL-S 5.2 en 5.3; NL-L 1.8; NL-Sp 2.9) 

 

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

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) 
 

Hulp bieden 
 (SV 1.3; NL-S 5.2 en 5.3; NL-Sp 2.8) 

 

Respectvol omgaan met elkaar  
(SV 1.2; M&M 1.7; NL-Sp 2.9) 

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

 

Een eigen inbreng durven hebben  
(SV 1.6 ; M&M 1.1 en 1.3 en 1.7; NL-L 1.9; NL-Sp 2.6) 

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

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

Gegevens verwerven en gebruiken  

(LL1 en 3) 

Informatie selecteren en ordenen  
(NL-Lz 3.4 en 3.5) 

 

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

Efficiënt werken  
(LL 6) 
 

Informatiebronnen gebruiken  
(LL 2, M&M 5.1; NL-Lz 3.2 en 3.3) 

Het werk plannen  
(LL 5) 
 

Problemen oplossen  
(LL 4) 

Kritisch zijn  
(LL 6) 
 

Zelfstandig werken  
(LL 6) 

 

 
- Voorzie een variatie aan informatiebronnen (teksten, echt materiaal om te onderzoeken of mee te 

experimenteren,  digitale bronnen, afbeeldingen, …) , op verschillende niveaus. Zo is er voor ieder een 
informatiebron die tegemoet komt aan de eigen leestijl, interesse, voorkeur, niveau.  

- Voorzie een extra opdracht voor de groepen die klaar zijn of een uitdaging willen. 
- Laat de leerlingen kiezen hoe ze hun informatie vastleggen: met tekeningen, geschreven, met beelden,..    Je 

kan de leerlingen ook afbeeldingen of stappen laten ordenen, materiaal groeperen enz.   Er hoeft dus niet 
steeds geschreven te worden.  

 

 

Didactische duiding 
 
Deze coöperatieve structuur zet sterk in op individuele verantwoordelijkheid.  Iederéén van de expertgroep moet de 
informatie kunnen weergeven om deze vervolgens  in de stamgroep te kunnen uitleggen.   
Benadruk de positieve wederzijdse afhankelijkheid:  ‘Zorg er in de expertgroep voor dat iedereen de informatie straks 
kan uitleggen. Je moet dus niet alleen zorgen dat jij het begrijpt maar ook dat iedereen van de groep het begrijpt.’   
 
Maak de leerlingen bewust van de meerwaarde van het samenwerken: ‘Met vier weet je meer dan alleen en kom je 



tot meer informatie.’  ‘Je leert het meest door iets uit te leggen aan iemand anders.’   
 
Je kan met deze structuur sterk werken aan doelen van Leren leren. Vb: het werk plannen. Laat de leerlingen in groep 
bespreken hoe ze het werk het best aanpakken  (vb: elk leest een andere informatiebron en wisselt dan uit of ieder 
leest dezelfde of één leerling leest voor of …). Bespreek tussentijds en nadien: laat de leerlingen hun aanpak 
voorstellen en een kritische reflectie maken hierop.  Vraag wat ze eruit leerden en hoe ze dit de volgende keer 
zouden aanpakken.   Alternatief : je laat de leerlingen overleggen hoe ze het zouden aanpakken en je bespreekt dit 
klassikaal vooraleer ze aan de slag gaan.  
 
Wanneer de leerlingen informatie uit een tekst moeten halen, kan je werken aan doelen van het leergebied 
‘Nederlands’: begrijpend lezen en strategieën. Geef vooraf of in eerdere lessen instructie over het vinden van 
kernwoorden, hoofdgedachte uit een tekst halen, een tekst samenvatten …   Ook doelen over het selecteren van een 
passende informatiebron (soort tekst, voorspellen op basis van titel en illustraties) kunnen hier ook toegepast 
worden indien de leerlingen zelf in de expertgroepen  geschikte informatiebronnen moeten selecteren. 
 

 

 

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

Leeractiviteit voorbeelden 
                                               

Instructie:  
verwerven 
structureren  
 

Deze structuur is vooral geschikt voor open vragen en opdrachten waarbij de leerlingen zelf 
informatie moeten verwerven en verwerken.   
De opdracht kan een afsluitende doe-opdracht zijn die ze pas kunnen maken wanneer 
iedereen zijn informatie deelt. 
 
‘mens en maatschappij’  en  ‘wetenschap en techniek’ (WO)  
Voor onderwerpen die gemakkelijk in deelonderwerpen te splitsen zijn   
 
Vb 1: Ontwerp een hok/ren voor een konijn en voorzie het passende voedsel.   
Maak een informatiebrochure om de directie/je ouders … te overtuigen een … (dier) te 
houden.  
De leerlingen zullen hiervoor informatie moeten opzoeken in de expertgroepen over:  
vb: voeding, vijanden, woonplaats, verzorging.   
 
Vb 2: Kies welk vervoersmiddel het best is voor mij/ een groep/ …  te verplaatsen van ….   naar 
…  . (Geef de leerlingen dan wel criteria mee zoals gebruiksgemak, kostprijs, geschikt voor …) 
De leerlingen van de stamgroepen moeten de voor- en nadelen in kaart brengen en zo een 
antwoord proberen formuleren op de vraag. Ze zoeken dan in de expertgroepen de voor- en 
nadelen van een  vervoersmiddel op: trein, metro, bus, tram, fiets, auto. 
 
Vb 3: Maak een tentoonstelling over Leonardo Da Vinci. 
 

 


