
 

Om de beurt 2  5 à 10’ 

 

Leerjaar 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Lesfase 
 

Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
Afhankelijk van de opdracht 
 

 

 

  

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 antwoordt of 
maakt een oefening. 
Leerling 1 geeft zijn antwoord. 
Leerling 2 luistert aandachtig.  
 

 
Vooraf: 
Maak heterogene duo’s. 
Leg de opdracht uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens: 
Ga rond bij elk duo.  
Observeer.  
 
 
 
 
 
Na:   
Geef feedback , zowel op de 
inhoud als op het proces.  
 
 
 
 

2 

 

 
Leerling 2 antwoordt of 
maakt een oefening. 
De leerlingen wisselen van rol. 
Leerling 2 geeft nu zijn antwoord. 
Leerling 1 luistert aandachtig. 

3 

 

 
Klassikaal uitwisselen 
Laat enkele leerlingen hun 
antwoorden verwoorden. 

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) 

 

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

De spreker aankijken tijdens het praten  
(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) 

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) 
 

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

 

 

 

 

 
Je kan als volgt differentiëren: 
 Niet elke leerling hoeft immers dezelfde oefeningen te maken! Wat ze doen kan verschillend zijn zolang ze maar ‘om 
de beurt’ en ongeveer evenveel aan het woord zijn.  Geef de leerlingen aan hun niveau aangepaste oefeningen of 
opdrachten.  
Laat leerlingen die het nodig hebben, gebruik maken van concreet materiaal, een schematische voorstelling, een 
stappenplan, ...  
 

 

 

Didactische duiding 
 
 

- 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) 

- Deze structuur kan je combineren met andere coöperatieve structuren om de gelijke deelname te 
waarborgen en te zorgen dat iedereen aan bod komt.  Combineer deze bijvoorbeeld met brainstorm, 
woordenweb, genummerde hoofden, ..   Bij sommige structuren zit dit al ingebouwd zoals: rotonde of 
puzzels.  

 

 

 

 

 



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

Leeractiviteit voorbeelden 
                                               

Voorkennis 
opfrissen 
 
Concretiseren 
 
Structureren  
 
Inoefenen en 
automatiseren 
 
Formatieve 
evaluatie 
 
Toepassen 
 
Synthetiseren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie van het 
leerproces 

Wiskunde:  
Meetkunde: 
Leerling 1 verwoordt luidop of de figuur die hij neemt uit een verzameling figuren een 
veelhoek is of niet en waarom.  
Om de beurt de beste naam geven voor een figuur (uit een verzameling, van een werkblad ..) 
Om de beurt een kenmerk zeggen van … 
Veelvouden, delers: 
Noem om de beurt een veelvoud/deler van .. 
 
Nederlands:   
Rijmwoorden 
Geef om de beurt een rijmwoord van .. 
Zegwoorden in een tekst 
Noem/duid aan om de beurt een zegwoord uit de tekst. 
Zinsdelen: 
Benoem om beurt een zinsdeel. 
Vul het onderwerp en persoonsvorm om beurt aan met een zinsdeel tot een lange zin. 
 
WO:   
Om de beurt een kenmerk zeggen van een zoogdier. 
Om de beurt een prent nemen om in de juiste volgorde te leggen en zeggen waarom. 
Om de beurt een idee noemen om afval te verminderen.  
Om de beurt een stap in een proces (vb. kringloop van het water, van boom tot papier, weg 
van het drinkwater, ….), uitleggen. 
.. 
 
Evaluatie samenwerken: 
Om de beurt verwoorden wat er goed/minder goed liep bij het samenwerken. 
 

 


