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Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
geluidssignaal 
 

- 

 

  

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 

 

Stap rond.  
Op het signaal: sta stil en vorm 
duo’s. 
 
 

Vooraf: 
Leg de opdracht uit.  
 
 
 
 
Tijdens: 
Observeer de leerlingen tijdens het 
spreken. Ga bij enkele duo's luisteren. 
Gebruik een geluidssignaal om de 
beurten te wisselen indien je merkt 
dat de beurten niet gelijk zijn 
waardoor sommige leerlingen niet aan 
bod komen. 
 
 
Na:   
Geef feedback.  Zowel qua inhoud als 
proces. 
Vb: Ik zag dat .. zeer goed luisterden. 
Je maakte oogcontact, knikte ...   
.. wachtte goed zijn beurt af. Goed 
gedaan! 
 

2 

 

Ik stel een vraag. 
Denk allemaal na over de 
vraag.  

3 

 

Wissel je antwoorden uit.  
Leerling 1 vertelt zijn antwoord. 
Daarna leerling 2.  

 
Daarna weer rondstappen 
enz... 

 

  

 

 
 

  

 



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) 

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

Duidelijk praten zodat de andere je kan 
verstaan  
(SV 2; 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) 

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

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

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

Kritisch zijn  
(LL 6) 
 

 

Zelfstandig werken  
(LL 6) 

Open houding  
(LL 6) 

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

 

 

 
- Leerlingen die het aankunnen en in hogere leerjaren, kan je laten inspelen op de vorige spreker(s), eerst laten 

herhalen/samenvatten wat de ander zei en hierop aanvullen, benoemen waarmee hij/zij akkoord is en 
waarmee niet enz.. 

- Leerlingen die niet vlot kunnen vertellen of niet weten wat te vertellen, kunnen geholpen worden door de 
andere leerling die hem/haar vragen stelt.  
 

 

 

Didactische duiding 
 
Veel leerlingen zijn gelijktijdigheid aan het praten (50  %).  
Door het gebruik van een geluidssignaal wordt de spreektijd min of meer gelijk verdeeld. Oudere of meer ervaren 
leerlingen kunnen zelf de spreektijd min of meer gelijk verdelen. 
Variant: 

– De leerlingen stellen elkaar zelf vragen i.p.v. de leerkracht. Je kan eventueel laten kiezen uit een aantal vragen die 

op bord staan. 

 
De positieve wederzijdse afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid versterk je wanneer ze samen tot een 
gemeenschappelijk antwoord moeten komen of moeten kunnen vertellen wat de ander zei of eerst moeten 
samenvatten wat de andere zei of erop inspelen. 
Variant: Je kan de leerlingen ook iets laten uitbeelden, tonen en erbij vertellen enz.. 
 

  



 

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 
 
synthese en 
evaluatie 
 

Nederlands:   
Lezen/begrijpend lezen 
Wat weet je hier al over?  Wat verwacht je te lezen?  
Wat is je mening over ..? 
Hoe zou het verhaal verder kunnen gaan?  
 
 WO:   
Wat is een oplossing voor het afvalprobleem op school? 
Wat is je mening over …? 
Wat weet je al over…? 
Welk beroep zou je liefst uitoefenen en waarom? 
 
Muzische: 
Beeld uit dat je droevig bent,  dat je iets grappigs in de krant leest, .. 
Toon je gemaakte werk aan de ander en vertel waarom je  die kleuren koos. 
 
Wiskunde: 

Leerlingen bedenken zelf een vraag bij materiaal  (vb. bij een aantal vlakke figuren die ze mee 

hebben) of oefeningen die ze elkaar voorleggen.  

 

 


