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Samenvatting  
 
In dit onderzoek is onderzocht hoe docenten in het voortgezet onderwijs de begeleiding van 

samenwerkend leren ervaren. Sinds de komst van de tweede fase, zo’n tien jaar geleden, heeft 

de docent een meer begeleidende rol gekregen. Goede begeleiding van de docent is van 

belang en van positieve invloed op de samenwerking. Goede samenwerking komt het product 

en de leerresultaten van de leerlingen ten goede. Uit eerder onderzoek blijkt dat docenten deze 

begeleidende rol als moeilijk ervaren. Dit onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe docenten 

de begeleiding van samenwerkend leren vormgeven en wat problemen en knelpunten zijn 

waartegen zij aanlopen. De centrale vraag was: “Hoe ervaren docenten in de tweede fase van 

het voortgezet onderwijs de begeleiding van leerlingen die samenwerken aan het 

profielwerkstuk of een praktische opdracht? 

Door middel van een survey zijn deze ervaringen in kaart gebracht. Er zijn achttien docenten 

geïnterviewd, die aangaven leerlingen te begeleiden die samenwerken aan profielwerkstukken 

of praktische opdrachten. Deze interviews zijn op een kwantitatieve manier geanalyseerd en 

hebben een uitgebreide, empirische beschrijving opgeleverd van de ervaringen van de 

docenten. Uit dit onderzoek blijkt dat er regelmatig samengewerkt wordt in de bovenbouw 

van het voortgezet onderwijs. Ondanks dat bijna alle docenten het leuk vinden om 

samenwerkend leren te begeleiden, voordelen hiervan kunnen benoemen en tevreden zijn over 

de begeleiding die zij geven, worden er veel knelpunten en problemen benoemd. Met name 

organisatorische knelpunten lijken de overige, eveneens aanwezige, problemen te 

overschaduwen. Het begeleiden van profielwerkstukken en praktische opdrachten kost veel 

tijd en docenten geven aan het moeilijk te vinden om vanuit het groepsproces de individuele 

leerprestatie te meten. Daarnaast blijkt dat docenten slecht zicht hebben op het 

samenwerkingsproces, aangezien veel van de samenwerking buiten de klas plaatsvindt. 
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1. Inleiding  
 
1.1 De aanleiding voor het onderzoek 

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs heeft zich de afgelopen jaren moeten 

ontwikkelen van een instructiefabriek naar een studiehuis, waar lesgeven en begeleiden met 

elkaar samenhangen als leren en leven. Dat scholen deze begeleiding serieus nemen, blijkt 

onder meer uit de groeiende belangstelling voor leerlingbegeleiding. Docenten in de 

bovenbouw voelen zich echter een vakdocent, specialist op een bepaald vakgebied. Instrueren 

is hun eerste doel, begeleiden niet (Leenheer, 1996). Uit onderzoek blijkt bovendien dat 

docenten moeite hebben met deze nieuwe rol als begeleider en coach (Van der Schaaf, 2000; 

Bolhuis, 2004).  

Zelfstandig leren staat centraal in de bovenbouw havo/vwo van het voortgezet 

onderwijs. Goede begeleiding is hierbij van belang. Zonder intensieve begeleiding, naast de 

vakspecifieke begeleiding, zal dit zelfstandig leren in de praktijk nooit van de grond komen 

(Leenheer, 1996). Samenwerkend leren is een belangrijk onderdeel van deze nieuwe vorm 

van leren (Simons, 1995, 2000). Samenwerken aan opdrachten wordt in het voorgezet 

onderwijs gezien als een didactische werkvorm en in toenemende mate ook als een middel om 

leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin samenwerken een belangrijke vaardigheid 

kan zijn (Van der Linden & Roelofs, 1997). Bij het aanleren van samenwerkingsvaardigheden 

en het structureren van de samenwerkingsactiviteiten is een belangrijke taak voor de docent 

weggelegd. Maar hoe begeleiden docenten dat? En wat is er dan zo moeilijk aan die 

begeleiding? 

Het belang van goede begeleiding van samenwerkend leren blijkt tevens uit de 

bekwaamheidseisen. In Nederland zijn sinds 2006 de bekwaamheidseisen waar een docent 

minimaal aan moet voldoen, vastgelegd in de Wet BIO (Wet op de Beroepen In het 

Onderwijs). De kwaliteit van de docent staat hierin centraal. De grote rol die de begeleiding 

van samenwerkend leren speelt binnen de bekwaamheidseisen, toont aan dat er van een 

docent verwacht wordt dat hij/zij in staat is goede begeleiding te geven. Voorbeelden van 

bekwaamheidseisen met betrekking tot deze begeleiding zijn: “Als leerlingen samenwerken 

heb ik snel in de gaten hoe de onderlinge communicatie verloopt over de opdracht, over de 

taakverdeling enzovoort”, en “Als leerlingen met groepswerk bezig zijn begeleid ik vooral de 

manier waarop ze met elkaar samenwerken” (www.lerarenweb.nl).  

In dit onderzoek zal het ‘samenwerkend leren’ in de bovenbouw havo/vwo van het 

voortgezet onderwijs en de begeleiding hiervan centraal staan. Er wordt beoogd beter in kaart 

te brengen hoe docenten deze ‘nieuwe rol’ van het begeleiden van leerlingen, die samen 

werken aan het profielwerkstuk of praktische opdrachten, ervaren en welke knelpunten zij 

hierbij tegenkomen.  
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1.2 Een korte beschrijving van het onderzoek en de probleemstelling 

Deze thesis beschrijft een onderzoek naar de ervaringen van docenten in het voortgezet 

onderwijs (vo) met betrekking tot het begeleiden van samenwerkend leren. Dit onderzoek is 

gedaan in opdracht van de Universiteit Utrecht. Aan deze universiteit is men momenteel bezig 

met het ontwikkelen van een virtuele werkomgeving, genaamd VCRI. Het VCRI (Virtual 

Collaborative Research Institute) is een elektronische omgeving waarin online samengewerkt 

kan worden. Het biedt enkele tools die door leerlingen en docenten gebruikt kunnen worden 

bij de samenwerking: er is onder andere online te zien wat de ander schrijft en er bestaan 

mogelijkheden voor samen schrijven en chatten. In dit groupware programma kunnen 

producten gedeeld en gezamenlijk bewerkt worden (http://edugate.fss.uu.nl/~crocicl). In het 

onderwijs wordt voor deze elektronische omgeving meestal de term ‘ELO’ (Elektronische 

Leer - Omgeving) gebruikt.  

De resultaten van dit onderzoek, bestaande uit een beschrijving van de ervaringen van 

docenten die samenwerkend leren begeleiden, zullen door de Universiteit Utrecht gebruikt 

worden om vorm te geven aan een begeleidingscomponent die nog aan het VCRI toegevoegd 

moet worden. Met behulp van dit begeleidingscomponent zal de begeleiding van het 

samenwerkingsproces mogelijk vergemakkelijkt en geoptimaliseerd kunnen worden. De 

ervaringen van de docenten zullen gebruikt worden bij het ontwikkelen van dit 

begeleidingsinstrument.  

De probleemstelling van dit onderzoek luidt:  

Hoe ervaren docenten in de tweede fase van het voortgezet onderwijs de begeleiding van 

leerlingen die samenwerken aan het profielwerkstuk of een praktische opdracht? 

Dit onderzoek beoogt op empirische wijze te beschrijven hoe docenten in het voortgezet 

onderwijs de begeleiding van samenwerkend leren ervaren. Aangezien het in dit onderzoek 

gaat om de ervaringen van docenten, gebeurt dit door middel van een survey. Vanuit de 

probleemstelling is een aantal deelvragen geformuleerd die in hoofdstuk drie van deze thesis 

nader toegelicht zullen worden. Deze deelvragen zullen beantwoord worden door analyse van 

de onderzoeksdata. Achttien docenten van negen verschillende middelbare scholen in 

Nederland zijn hiertoe geïnterviewd.  
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2. Theoretisch Kader 

2.1 De tweede fase van het Voortgezet Onderwijs 

De afgelopen jaren is het Nederlandse onderwijssysteem aan veranderingen onderhevig 

geweest. Termen als ‘het nieuwe leren’, ‘leren leren’ en ‘levenslang leren’ zijn hip en worden 

veel gebruikt om deze veranderingen te benoemen. Zelfsturend leren en het proces van leren 

leren zijn steeds belangrijkere onderwijsdoelen in het Nederlandse onderwijs (Bolhuis & 

Voeten, 2001). Van leerlingen en studenten wordt verwacht dat ze zich meer zelfstandig 

gedragen, meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en hun eigen 

schoolgedrag reguleren. Men verwacht van de docent dat hij/zij deze ontwikkelingen 

bevordert door middel van pedagogische en didactische coaching. Tegelijkertijd moeten zij 

het leerproces en sociale gedrag van de student monitoren en controleren (Veugelers, 2004).  

Deze ‘nieuwe’ manier van leren wordt in alle vormen van onderwijs op verschillende 

manieren vormgegeven. Ook in het voortgezet onderwijs is deze verandering te zien. Hier is 

eveneens het accent meer komen te liggen op het proces van ‘leren leren’ (Van der Werf, 

2005). De bovenbouw van de middelbare school heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld 

van een instructiefabriek naar een studiehuis, waar lesgeven en begeleiden met elkaar 

samenhangen als leren en leven (Leenheer, 1996). De laatste leerjaren van het havo/vwo 

worden sindsdien de ‘Tweede fase’ genoemd. Streven was de school te veranderen in een 

‘studiehuis’: een leergemeenschap voor leerlingen (Simons & Zuylen, 1999).  

De aanleiding tot deze verandering was de constatering dat de opleidingen havo/vwo 

niet goed aansloten bij de eisen die het hoger onderwijs stelde aan de kennis en vaardigheden 

die hun studenten zouden moeten hebben (Van der Werf, 2005). De moderne maatschappij en 

het hoger onderwijs verwachten dat mensen in staat zijn om hun eigen leerproces te 

organiseren en hun eigen kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het voorgezet onderwijs 

moet daarom voorbereiden op ‘levenslang leren’ (Veugelers, 2004). 

Het studiehuis is een onderdeel van een grotere onderwijsvernieuwing en heeft een 

aantal kenmerken: aandacht voor (onderzoeks)vaardigheden ontwikkeling, zelfstandig leren 

en de invoering van vier eindexamenprofielen (Simons & Zuylen, 1999). De 

onderzoeksvaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het schoolexamen. De 

ontwikkeling van deze vaardigheden moet tot stand komen tijdens het werken aan 

verschillende onderzoeksopdrachten, die ‘praktische opdrachten’ genoemd worden. Eveneens 

moeten de leerlingen, naast deze praktische opdrachten, een profielwerkstuk maken: een 

grote, afsluitende onderzoeksopdracht. De bedoeling hiervan is dat leerlingen door herhaalde 

oefening in verschillende vakspecifieke contexten een onderzoek leren ontwerpen, uitvoeren 

en evalueren (Veenhoven, 2004). Dit gebeurt meestal in groepjes, maar kan ook individueel 

gedaan worden.  
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Het ‘zelfstandig leren’ krijgt een centrale plaats toebedeeld in de tweede fase van het 

voortgezet onderwijs. Dit zelfstandig leren verwijst naar de afgenomen afhankelijkheid van de 

docent, waarbij het leren meer gestuurd wordt door de leerling zelf en de instructie en sturing 

van de docent afneemt. Zelfstandig leren kan gedefinieerd worden als de mate waarin 

leerlingen zelf hun leren kunnen en willen sturen (Simons, 1995). De nadruk ligt op het 

hebben en ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden. Het onderwijzen zou zich 

daarom behalve op de leerstof ook sterk moeten richten op het leerproces zelf, het proces van 

kennisverwerving door de leerling.  

Bolhuis (2003) koppelt zelfstandig leren aan het procesgeoriënteerd lesgeven. Bij 

procesgeoriënteerd lesgeven zijn vier basis principes van belang: (1) het helpen van studenten 

om bepaalde competenties te verkrijgen om alle componenten van leren te kunnen reguleren, 

(2) het stimuleren van kennisbouwende processen die nodig zijn om expertise te krijgen in 

een bepaald domein, (3) aandacht voor emotionele aspecten van leren en het leerproces en (4) 

de resultaten als een sociaal fenomeen zien. Hierbij gaat het om het onderwijzen van sociale 

vaardigheden en coöperatief leren en het stimuleren van het doen van samenwerkend en 

kritisch onderzoek. Kennis wordt hier gezien als een sociale constructie van de werkelijkheid. 

Dit zelfstandige leren moet niet verward worden met ‘individueel leren’. Het samen 

leren, samen werken en samen reguleren met medeleerlingen krijgt eveneens een belangrijke 

plaats binnen het zelfstandige leren in het studiehuis (Simons, 1995, 2000). Samenwerkend 

leren wordt dan ook gezien als een belangrijk onderdeel van het zelfstandig leren, waarbij van 

leerlingen een andere manier van denken en organiseren gevraagd wordt. 

 

2.2 Samenwerkend leren 

In bovenstaande alinea wordt al aangegeven dat het ‘zelfstandige’ leren niet verward moet 

worden met individueel leren, zoals de term misschien doet vermoeden. Binnen het 

zelfstandige leren neemt ook het sociale aspect van samen leren en samenwerken een 

belangrijke plek in. Samenwerkend leren wordt in de tweede fase onder andere gezien als een 

didactisch middel om het leren onderzoek doen bij praktische opdrachten en 

profielwerkstukken te structureren (Veenhoven, 2004). Er van uitgaande dat het samenwerken 

en samen leren in de tweede fase met name plaatsvindt tijdens het onderzoek doen, richt dit 

onderzoek zich vooral op het samenwerkend leren tijdens profielwerkstukken en praktische 

opdrachten.  

Het belang van samenwerkend leren in het onderwijs wordt steeds meer benadrukt. In 

verschillende rapporten van commissies en adviesraden voor het voortgezet onderwijs wordt 

samenwerkend leren bij het studiehuis beschouwd als een potentieel krachtige onderwijsvorm 

(Van der Linden & Roelofs, 1997). Bolhuis (2003) benadrukt net als Simons (1995, 2000) en 

Van der Linden en Roelofs het belang van samenwerkend leren in het voortgezet onderwijs.  
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Onderzoek toont aan dat samenwerkend leren werkt: deze manier van leren wordt 

onder andere gezien als een natuurlijke manier van leren en kan zowel het groeps- als het 

individuele leerrendement verhogen (Hiltz, 1994; Alfonseca, Carro, Ortigoso & Paredes, 

2006). In de literatuur worden vele voordelen van samenwerkend leren voor de leerlingen 

genoemd, voorbeelden hiervan zijn onder andere: (1) het vergroten van de sociale 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden en de academische vaardigheden, (2) het wordt door 

de studenten als effectief en motiverend ervaren en (3) vergroot de interpersoonlijke 

vaardigheden (Slavin, 1995; Veenman, Van Benthum, Bootsma, Van Dieren & Van der 

Kemp, 2002;  Bolhuis, 2003). De voordelen van samenwerkend leren worden onder andere 

vergroot wanneer groepen bestaan uit minder dan vier leden, deze groepen gemixt zijn, de 

instructie door de docent is speciaal voor de griep is ontworpen en de docenten getraind zijn 

om deze pedagogische strategieën te implementeren (Gillies, 2003). 

Samenwerkend leren ontstaat wanneer een leerling onderdeel is van een kleine groep 

leerlingen, die werken aan een gezamenlijk product en elkaar van feedback voorzien 

(Admiraal, de Graaf & Rubens, 2004). Door docenten wordt samenwerkend leren 

gedefinieerd als: ‘Leerlingen die samenwerken om een bepaalde taak te volbrengen.’ (Siegel, 

2005). Leerlingen in groepen plaatsen en tegen hen zeggen dat ze moeten samenwerken, hoeft 

nog geen samenwerkend leren te zijn. In dergelijke groepen verloopt de interactie tussen de 

groepsleden mogelijk ongestructureerd, kunnen de groepsleden met elkaar wedijveren over de 

vraag wie het beste is, of zich beperken tot individualistisch of alleen leren (Veenman et al., 

1999). 

Samenwerkend leren werkt dus niet zomaar, er zijn bepaalde richtlijnen nodig om de 

samenwerking goed te kunnen laten verlopen. De samenwerking dient volgens Johnson en 

Johnson (1994) zodanig gestructureerd te zijn dat voldaan wordt aan vijf kenmerken, ook wel 

randvoorwaarden genoemd: (1) positieve wederzijdse afhankelijkheid, (2) individuele 

verantwoordelijkheid, (3) directe interactie, (4) aandacht voor samenwerkingsvaardigheden en 

(5) evaluatie van de groepsprocessen. Volgens hen is het van belang dat de leerkracht inzicht 

heeft in deze vijf uitgangspunten. Tevens geven Johnson en Johnson aan dat leraren met veel 

ervaring in het gebruik van samenwerkend leren deze componenten daadwerkelijk toepassen 

in hun instructieactiviteiten. Eerder onderzoek in het Nederlandse onderwijs laat echter zien 

dat leraren deze randvoorwaarden niet implementeren en hier in hun begeleiding weinig 

aandacht aan besteden (Veenman, Kenter & Post, 1999).  

Vaardigheden om van elkaar te leren moeten ook aangeleerd worden (Bolhuis & 

Voeten, 2001). Naast de structurering van de samenwerking is er voor het aanleren van 

samenwerkingsvaardigheden eveneens een belangrijke rol voor de docent weggelegd: de 

docent moet onder andere zorgen voor positieve afhankelijkheid in de groep, duidelijke 
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instructie geven over de wijze van samenwerken en feedback geven over het 

samenwerkingsproces.  

 

2.3 De plaats van samenwerkend leren in het VO 

Samenwerkend leren wordt, zoals al eerder aangegeven, gezien als een belangrijke 

onderwijsvorm die positieve leeruitkomsten voor alle leerlingen bevordert (Gillies, 2006). 

Ondanks de voordelen van samenwerkend leren in kleine groepjes, blijken docenten vaak 

onwillig om deze benadering van lesgeven te gebruiken. Ros (1994) geeft aan dat, ondanks 

het feit dat er veel onderzoek gedaan is naar de effecten van samenwerkend leren, er niet veel 

bekend is over de mate waarin docenten samenwerkend leren in de praktijk daadwerkelijk 

toepassen. 

Latere onderzoeken suggereren echter dat het samenwerkend leren in het onderwijs 

weinig toegepast wordt. Zo geeft Veugelers (2004) aan dat op veel middelbare scholen het 

procesgericht lesgeven achterwege blijft en het begrip zelfstandig leren op een erg 

individualistische manier wordt opgevat. Volgens hem ligt er in het voortgezet onderwijs 

teveel nadruk op het zelfstandige, individualistische aspect van leren, waardoor er weinig 

ruimte is voor het sociale leren, waar samenwerkend leren een onderdeel van is. Veenman, 

Van Benthum, Bootsma, Van Dieren en Van der Kemp (2002) sluiten hierbij aan en 

concluderen dat samenwerkingsmethodes weinig gebruikt worden in het Nederlandse 

onderwijssysteem, waar het leren voornamelijk gezien wordt als een individualistische 

handeling.  

Eerder onderzoek naar het studiehuis toont eveneens aan dat samenwerkend leren als 

didactische werkvorm beperkt wordt ingezet in het voortgezet onderwijs (Kanselaar, Van der 

Linden & Erkens, 1997). Er wordt op veel middelbare scholen (te) weinig samengewerkt 

(Van der Linden & Roelofs, 1997). Samenwerken en samen leren neemt dus blijkbaar een 

betrekkelijk geringe plaats in binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Leren is in de meeste 

scholen nog steeds voor een groot deel individueel leren. Redenen die Van der Linden 

hiervoor geeft zijn onder andere: (1) de moeite afstand te doen van wat vertrouwd is, (2) het 

nauwelijks raad weten met de verlangde rolwijziging en (3) wat bekend is in onderzoek is nog 

onvoldoende omgezet in bruikbare kennis en richtlijnen voor de alledaagse praktijk.  

Gillies (2006) toont eveneens aan dat samenwerken in kleine groepjes weinig wordt 

gebruikt. Dit kan, volgens haar, het geval zijn doordat het een (te) grote uitdaging is voor 

leerkrachten om controle te houden over het leerproces. Ook alle organisatorische 

veranderingen in de klas, de persoonlijke verplichtingen en betrokkenheid die nodig zijn, 

eisen nogal wat van de leerkracht. Het creëren van effectieve groepstaken en -condities is 

moeilijker en meer tijdrovend dan een traditionele, didactische en meer individuele 

leerbenadering. 
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Ook Abrami, Poulsen en Chambers (2004) onderzochten welke factoren van invloed 

zijn op het wel of niet toepassen van samenwerkend leren. Dit hangt, volgens hen, onder 

andere af van: (1) de ontvangen kwaliteit van training op dit gebied, (2) persoonlijke 

overtuiging met betrekking tot samenwerkend leren, (3) technische ondersteuning voor het 

gebruik hiervan, (4) collegiale ondersteuning en (5) het onderdeel uitmaken van een 

docententeam. Redenen die docenten aandragen voor het wel inzetten van samenwerkend 

leren zijn: (1) het verbeteren van de sociale vaardigheden van leerlingen, (2) het verhogen van 

eigenwaarde en (3) de motivatie van de leerling. 

Dit onderzoek zal zich richten op de mate waarop er op dit moment samengewerkt 

wordt door leerlingen in de bovenbouw van het havo/vwo. Er wordt gekeken in hoeverre het 

nog steeds zo is dat samenwerkend leren, ondanks de belangrijke plaats binnen de principes 

van het studiehuis en de tweede fase, weinig wordt toegepast. Er wordt van uitgegaan dat het 

samenwerkend leren in de tweede fase in meer of mindere mate plaatsvindt tijdens het werken 

in groepjes aan het profielwerkstuk of praktische opdrachten (Veenhoven, 2004). Om deze 

reden is het onderzoek op deze specifieke samenwerkingsactiviteiten gericht. Dit onderzoek 

zal eveneens verder in kaart brengen in hoeverre het samenwerken ook nog buiten deze 

activiteiten om gebeurt en wat redenen zijn van deze docenten om samenwerkend leren wel of 

niet te gebruiken.  

 

2.4 Rol van de docent tijdens samenwerkend leren 

De verschuiving van de rol van de docent wordt door Veenhoven (2004) gekarakteriseerd als 

‘van doceren naar begeleiden’. De meer traditionele docentrol wordt vervangen door een 

meer ondersteunende en begeleidende rol. Er wordt van de docent verwacht dat hij/zij meer 

aandacht besteedt aan het leerproces van zijn leerlingen en hen begeleidt in het verbeteren van 

leersstrategieën. De leerlingen leren op deze manier hun eigen leren te reguleren (Simons et 

al., 2000). Deze vernieuwde rol krijgt in de literatuur verscheidene benamingen. Zo worden 

docenten in deze rol door Queck, Wong, Divaharan, Liu, Peer en Williams (2007) 

omschreven als ‘ontwerpers, begeleiders en managers’ van de leeromgeving. Simons (1995) 

benoemt deze rol “Equipment before empowerment” en Gillies (2006) “The guide on the side, 

not the sage on the stage”. Van der Werf (2005) geeft aan dat de leraren in de begeleiding 

meer coach worden en op deze manier kennis en vaardigheden overbrengen. Deze rol van de 

docent kan zich echter ook beperken tot die van surveillant (Veenhoven, 2004).  

In dit onderzoek wordt de rol die de docent inneemt tijdens samenwerkend leren 

nader in kaart gebracht. Hieronder zal vanuit de literatuur uiteengezet worden waarom de 

begeleidende rol van de docent zo belangrijk is, op welke manier de docent deze rol kan 

vormgeven en waarop deze begeleiding van leerlingen die samenwerken gefocust kan zijn.  
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2.4.1 Belang van de rol van de docent  

Meerdere onderzoeken bevestigen het belang van de begeleidende rol die de docent inneemt 

tijdens het samenwerkend leren (Bolhuis & Voeten, 2001; Dolmans, Wolfhagen, Scherpbier 

& Van der Vleuten, 2006; Gillies, 2004; Queck, Wong, Divaharan, Liu, Peer & Williams, 

2007;  Simons, 1995). Zij geven aan dat (1) de docent een centrale, belangrijke rol speelt in 

het verzorgen van ervaringen in het voordeel van de leervaardigheden van de leerlingen, 

waarbij het van belang is dat er sprake is van optimaal begeleiden en coachen van het 

leerproces (Bolhuis & Voeten, 2001), (2) zij de interactie tussen de studenten bevorderen en 

hen betrekken bij het leerproces (Gillies, 2004), (3) zij een belangrijke multi-tasking rol 

spelen in het motiveren, monitoren en faciliteren van het leren van de leerlingen en (4) 

leerlingen moet stimuleren om op een constructieve, zelfsturende, contextuele en 

samenwerkende manier te leren (Dolmans, Wolfhagen, Scherpbier & Van der Vleuten, 2006).  

Al eerder werd aangegeven dat samenwerkend leren niet altijd optimaal verloopt en 

vanzelf werkt. Het gewoon bij elkaar zetten van leerlingen in een groep en verwachten dat ze 

gaan samenwerken zal niet per definitie samenwerkend leren bevorderen. Alleen wanneer 

deze groepen door de docent gestructureerd worden, weten wat van hen verwacht wordt en 

weten hoe ze moeten samenwerken, dan pas kunnen de voordelen van samenwerkend leren 

geoptimaliseerd worden (Gillies, 2004). Het is de taak van de docent om ervoor te zorgen dat 

de eerder genoemde randvoorwaarden die Johnson en Johnson (1994) aandragen aanwezig 

zijn (Johnson & Johnson, 1994; Gillies, 2006; Bolhuis & Voeten, 2001).  

Onderzoek toont niet alleen aan dat de begeleidende rol van de docent van belang is. 

Gezien de mogelijk positieve invloed van samenwerkend leren op het leerrendement en de 

belangrijke rol die de docent speelt in het begeleiden van de samenwerking, kan 

geconcludeerd worden dat de docent indirect invloed heeft op de leerresultaten. Dat het 

gedrag van de docent van positieve invloed kan zijn op zowel de samenwerking als de 

leerresultaten wordt in eerder onderzoek aangetoond (Gillies, 2003; Gillies & Boyle, 2005; 

Webb, Nemer & Ing, 2006). Later onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat docent-leerling 

interactie, welke een belangrijk onderdeel is van de begeleiding van samenwerkend leren, van 

grote invloed is op het leren van de leerlingen en de leeruitkomsten (Quek et al., 2007). 

Gillies en Boyle (2005) concluderen ook dat het gedrag van de docent van invloed is 

op de samenwerking van de leerlingen. Zij geven aan dat leerlingen gestimuleerd worden om 

meer gefocust te zijn en expliciet te zijn in het type hulp dat ze elkaar bieden, op het moment 

dat docenten expliciet aangeven welke manier van denken zij van de leerlingen verwachten. 

Docenten spelen een belangrijke rol in het bevorderen van denken en probleem oplossen bij 

hun leerlingen, aangezien de kwaliteit van het gebruikte, verbale gedrag van leerlingen een 

belangrijke voorspeller van leren is. 
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Webb et al. (2006) bevestigen dit. Zij onderschrijven dat leerlinggedrag tijdens 

samenwerkend leren veroorzaakt wordt door het gedrag en de verwachtingen uitgesproken 

door de docent. Het gedrag van de leerlingen spiegelde zich in het onderzoek van Webb et al. 

aan het gedrag van de docent. Dit was met name het geval bij impliciete communicatie over 

het geven van hulp en het vragen naar hulp in de klas.  

Er van uitgaande dat het begeleidingsgedrag van betekenisvolle invloed is op zowel 

de samenwerking als de leerresultaten, onderzocht Gillies (2004) in hoeverre het trainen van 

docenten in deze begeleiding van toegevoegde waarde is. Zij toont aan dat de discussie van de 

leerlingen werd verrijkt en het leren verhoogd, wanneer docenten was geleerd hoe zij 

probleemoplossende interacties met hun leerlingen aan konden gaan. Ook hier wordt de rol 

die docenten kunnen spelen in het verbeteren van de discussies van hun leerlingen tijdens 

samenwerkend leren als belangrijk bestempeld. Eerder onderzocht zij eveneens het effect van 

training voor leerlingen. Resultaten hiervan tonen aan dat leerlingen die getraind worden in 

samenwerkend leren meer coöperatief en helpend gedrag vertonen dan de leerlingen die niet 

getraind waren (Gillies, 2001). 

 

2.4.2 Aard van de begeleiding  

Ondanks dat er veel bekend is over de voordelen van samenwerkend leren en het belang van 

de rol van de docent hierin, is er minder bekend over de manier waarop de docent deze rol 

zou kunnen invullen. Dit wordt volgens Gillies (2004) mogelijk veroorzaakt doordat de 

docent meer op de achtergrond is komen te staan, op het moment dat de leerling centraal 

kwam te staan in deze vorm van leren. Eerder onderzoek geeft weinig inzicht in hoe docenten 

bepaalde beslissingen maken met betrekking tot samenwerkend leren en hoe zij deze manier 

van leren toepassen in de klas (Siegel, 2005). 

Zoals al eerder genoemd, behelst de onderwijsverandering naar meer procesgericht 

lesgeven en begeleiden voor de meeste docenten een overgang van traditionele instructie en 

frontaal onderwijzen vanuit een docentgestuurd model, naar een meer leerlinggestuurd model 

waarbij de docent functioneert als coach en begeleider van de leerprocessen van de leerling 

(Van der Schaaf, 2000). Deze overgang wordt door verschillende docenten op een eigen 

manier vormgegeven. Zo kan de ene docent heel leerlinggestuurd lesgeven, terwijl de andere 

docent liever meer sturing biedt. Meerdere onderzoekers schetsen tussen welke twee uitersten 

de begeleiding kan plaatsvinden. Er wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen: (1) de 

mate van structurering, (2) traditioneel versus projectonderwijs, (3) mate van sturing en (4) de 

mate van aanwezigheid.  

Veenhoven (2004) heeft het over ‘veel versus weinig structurering’. Zijn 

begeleidingsdimensie wordt beschreven vanuit de mate van structurering bij het begeleiden 

van leren onderzoek doen. Effectiviteit van deze begeleiding hangt volgens Veenhoven af van 
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de structurering van de taakinhoud door de docent en de ondersteuning van de samenwerking 

tussen leerlingen daarbij. Een sterk gestructureerde begeleiding met betrekking tot het leren 

onderzoek doen, wil zeggen dat de docent frequent begeleidingsstrategieën gebruikt om 

leerlingen op ideeën te brengen voor de aanpak van het onderzoek. Een zwak gestructureerde 

begeleiding wil zeggen dat de docent begeleidingsstrategieën inzet die leerlingen ertoe 

aanzetten om zelf te bedenken hoe ze een onderzoeksstap kunnen aanpakken. Veenhoven 

concludeert dat als docenten gunstige voorwaarden scheppen voor de samenwerking en 

leerlingen op een productieve manier met elkaar laten samenwerken aan een onderzoekstaak, 

de leerlingen zelf het proces van leren onderzoek zullen gaan structureren. 

Vermunt (2006) zet de meer traditionele manier van lesgeven tegenover het 

projectonderwijs. De rollen die docenten geacht worden te vervullen in deze twee 

onderwijsvormen verschillen nogal. Bij meer traditionele manieren van lesgeven moeten 

docenten vooral goed kunnen uitleggen, het leren van hun leerlingen kunnen sturen en hen 

kunnen motiveren om te leren. Bij meer projectgericht onderwijs, waar de praktische 

opdrachten en profielwerkstukken onderdeel van uitmaken, wordt verondersteld dat een 

docent projectgroepen kan begeleiden, de samenwerking binnen de groepen kan coachen en 

om kan gaan met meeliftgedrag van leerlingen.  

Van der Schaaf (2000) gaat in op de mate van sturing (veel versus weinig sturing). 

Om het gebruik van leerfuncties te stimuleren kan de docent met zijn begeleiding leerlingen 

sturen. De mate van sturing is dan bepalend: de docent kan relatief veel sturing bieden of juist 

weinig sturen. Naarmate leerlingen zelfstandiger worden, kan de docent zijn sturing laten 

afnemen. 

Tot slot zetten Bolhuis en Voeten (2001) de aanwezige en de afwezige docent 

tegenover elkaar. Zo komt het in een samenwerkingssituatie voor dat de leerlingen en de 

docent van rol wisselen. Zo kan de docent periodes van het proces gedeeltelijk of geheel 

afwezig zijn en af en toe meer aanwezig. De leerlingen kunnen gaandeweg meer hun 

ontwikkelde expertise zelf inzetten, waardoor de docent meer naar de achtergrond schuift.  

  

Om beter zicht te krijgen op de manier waarop docenten samenwerkend leren 

begeleiden, is een operationalisering nodig van docentgedrag en de mogelijke 

begeleidingsstrategieën. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen zes verschillende 

manieren van verbale interactie tijdens de begeleiding: (1) controleren (instructie geven en 

lesgeven), (2) vragen (vragen die bedoelt zijn om een bepaalde reactie uit te lokken), (3) 

disciplineren (terechtwijzingen gericht op de leerlingen), (4) mediëren (ondersteunt, 

parafraseert en stelt open vragen), (5) aanmoedigen (becomplimenteren van de studenten), en 

(6) ondersteunen (helpt de leerlingen tijdens het leren en faciliteert het groepsleren). 
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Deze categorieën van docentgedrag van Hertz-Lazarowitz en Shachar (1999), worden 

in meerdere artikelen van Gillies en Boyle (2005, 2007) en Gillies (2006) genoemd en kunnen 

door docenten gebruikt worden om hun leerlingen uit te dagen tot probleemoplossend gedrag 

tijdens samenwerkend leren. Gillies (2004) concludeert dat wanneer docenten getraind 

worden om deze specifieke communicatievaardigheden te gebruiken tijdens samenwerkend 

leren, zij meer mediërende gedragingen vertonen, meer vragen stellen en minder gebruik 

maken van disciplinerend commentaar, dan wanneer docenten enkel getraind worden om 

samenwerkend leren toe te passen. Ook bij de leerlingen waren positieve vorderingen te zien, 

wanneer docenten deze strategieën gebruiken.  

Bolhuis en Voeten (2004) en Van der Schaaf (2000) benoemen in hun onderzoek 

vergelijkbare vormen van begeleidingsgedrag van docenten. Bolhuis en Voeten (2004) 

observeerden in hun onderzoek het begeleidingsgedrag van docenten in het voortgezet 

onderwijs. Zij benoemen zeven categorieën van docentgedrag bij procesgeoriënteerd 

lesgeven, waar de begeleiding van samenwerkend leren een onderdeel van uitmaakt, 

namelijk: (1) uitleg geven, (2) vragen stellen aan de studenten, (3) het ruimte geven aan de 

studenten en luisteren naar hen, (4) het geven van feedback, (5) het geven van coaching en 

supervisie, (6) organisatorische aspecten en (7) taakinstructie.  Zij benadrukken dat het bij de 

begeleiding van samenwerkend leren met name van belang is om aandacht te besteden aan het 

‘hoe te leren’ en de coaching en begeleiding van het leerproces.  

Ten slotte noemt Van der Schaaf (2000) eveneens een aantal strategieën die docenten 

kunnen gebruiken om het zelfstandig leren te ontwikkelen. Zij noemt deze strategieën ook wel 

leerfuncties. De leerfuncties die docenten moeten beheersen om vaardig te zijn in het 

begeleiden van zelfstandig leren bestaan volgens haar uit: (1) modelleren, (2) ondersteunen, 

(3) articuleren, (4) reflecteren en (5) samenwerking tussen leerlingen bevorderen. 

In dit onderzoek zal gekeken worden in hoeverre de docenten aangeven gebruik te 

maken van verschillende begeleidingsstrategieën en de mate waarin hier gebruik van gemaakt 

wordt in de begeleiding van samenwerkend leren.  

 

2.4.3 Inhoud van de begeleiding 

In deze thesis wordt ervan uitgegaan dat het begeleiden van samenwerkend leren, losstaand 

van de manier waarop de docent dit doet, zich op meerdere aspecten kan focussen. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende aspecten (zie Tabel 1), namelijk; Cognitieve 

begeleiding, Affectieve begeleiding, Metacognitieve begeleiding, Sociale begeleiding en 

Organisatorische begeleiding.  

Deze onderverdeling in begeleidingsfuncties sluit aan bij de operationalisering die het 

onderzoek van De Lievre, Depover en Dillenbourg (2006) hanteert, met betrekking tot de 

begeleidende rol van een tutor die via de computer samenwerkend leren ondersteunt. Ook zij 
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benoemen vijf vergelijkbare aspecten: (1) Cognitieve ondersteuning (disciplinerende en 

methodologische vaardigheden), (2) Sociaal-affectieve en relationele ondersteuning (het 

aanmoedigen en ondersteunen van de lerende), (3) Motivationele ondersteuning ( het 

stimuleren en behouden van hoge motivatie van de lerende), (4) Metacognitieve 

ondersteuning (ondersteuning van plannen en organiseren leerproces lerende) en (5) 

Administratieve en technische support. Aangezien de administratieve en technische 

ondersteuning niet van toepassing is op de face to face begeleiding in dit onderzoek, is dit 

laatste aspect in dit onderzoek vervangen door de organisatorische aspecten van begeleiding.  

De eerste drie aspecten worden nader uiteengezet door Vermunt (1996), die 

cognitieve, affectieve en metacognitieve leeractiviteiten onderscheidt. Er wordt hier ook wel 

gesproken van leerfuncties: functies die moeten worden volbracht om het leerproces te 

kunnen realiseren. Zowel hetgeen leraren doen om iets aan te leren, als het leren zelf kunnen 

volgens Vermunt gericht zijn op deze drie leerfuncties. Wie deze leerfuncties vervult, de 

leerling of de docent, kan variëren. Het is de bedoeling dat al deze functies tijdens het proces 

aan bod komen. Wanneer sommige functies niet worden volbracht, is er sprake van een 

incompleet leerproces. Hier wordt opnieuw de belangrijke rol van de docent benadrukt. Er 

wordt bepleit dat onderwijs zich dient te richten op de denkactiviteiten van de leerlingen; de 

cognitieve verwerkingsactiviteiten, de metacognitieve regulatieactiviteiten en de affectieve 

leeractiviteiten (Snijders-Blok & Wierstra, 2004). 

Vermunt omschrijft cognitieve verwerkingsactiviteiten als de denkactiviteiten die 

mensen gebruiken om een bepaalde inhoud te leren. Deze leiden direct tot leerresultaten in 

termen van kennis, begrip, vaardigheden, enzovoort (Vermunt & Vermetten, 2004). 

Voorbeelden hiervan zijn relateren, structureren, analyseren, concretiseren, toepassen, 

onthouden en selecteren (Vermunt, 1996). Cognitie bevat vaardigheden die nodig zijn om 

informatie te herinneren, coderen en memoriseren (Schraw, Crippen & Hartleg, 2006).  

De affectieve leeractiviteiten zijn gericht op het omgaan met gevoelens die ontstaan 

tijdens het leren en leiden tot een emotionele staat die een positief, neutraal of negatief effect 

kan hebben op het leerproces (Vermunt & Vermetten, 2004). Voorbeelden hiervan zijn 

motivatie, attributie, het toewijzen van leerresultaten aan oorzakelijke factoren, het verbinden 

van meningen aan leertaken en het onder controle krijgen van blokkerende emoties (Vermunt, 

1996). Motivatie bevat de overtuigingen en houdingen die van invloed zijn op het gebruik en 

de ontwikkeling van cognitieve en metacognitieve vaardigheden (Schraw, Crippen & Hartleg, 

2006). Affectiviteit heeft te maken met de eigen overtuigingen met betrekking tot 

leercapaciteiten. Belangrijke onderdelen hiervan zijn zelfvertrouwen en epistemologische 

opvattingen. De docent moet in zijn begeleiding leerlingen laten ervaren dat leren leuk en de 

moeite waard is.  
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De metacognitieve regulatie-activiteiten zijn gericht op het reguleren van de 

cognitieve en affectieve leeractiviteiten en hebben daarom direct invloed op de leerresultaten 

(Vermunt & Vermetten, 2004). De docent moet leerlingen leren hun leerproces te reguleren 

(Simons et al, 2000). Voorbeelden zijn: oriënteren op een leertaak, het monitoren of het 

leerproces loopt zoals gepland, diagnosticeren van de oorzaak van problemen en het 

toepassen van leerprocessen wanneer nodig (Vermunt, 1996). Metacognitie bevat 

vaardigheden die de lerende in staat stellen om hun eigen cognitieve processen te begrijpen en 

te monitoren, zoals plannen, monitoren en evalueren (Schraw et al., 2006). 

Het sociale en organisatorische aspect wordt niet door Vermunt (1996) genoemd.  

Een onderzoek van Snijders-Blok en Wierstra (2004) voegt echter wel aan de genoemde 

leerfuncties van Vermunt het sociale aspect toe in navolging van Bolhuis (2000). Leren en het 

behalen van leerresultaten wordt door hen als een sociaal verschijnsel gezien, en toegevoegd 

als de vierde leerfunctie. Bolhuis (2000) benadrukt het belang van sociaal leren binnen het 

procesgerichte lesgeven. Zowel samenwerkingvaardigheden als sociale en communicatieve 

vaardigheden moeten aangeleerd worden en aandacht krijgen in het begeleidingsproces. 

Aangezien dit onderzoek zich in het bijzonder richt op het samenwerkend leren, kan het 

sociale aspect van begeleiding hier niet achterwege gelaten worden en is deze toegevoegd aan 

de leerfuncties van Vermunt (1996). Dit sociale aspect betreft de instructie, feedback en 

beloning die gericht is op het samenwerkingsproces en de eventuele problemen die hierbij 

kunnen ontstaan.  

 

Tabel 1: Aspecten van Inhoud begeleiding.  

Inhoud begeleiding Omschrijving 

Cognitief Inhoud product, kennis en vaardigheden.  

Affectief Gevoelens, motivatie, concentratie en houding t.o.v. leerproces 

Metacognitief Regulatie en bewustwording leerproces, plannen en evalueren.  

Sociaal Het sociale aspect van het leerproces, samenwerking, communicatie.  

Organisatorisch Het maken van afspraken, uitleg van regels, verwachtingen etc. 

  

Als laatste is, in navolging van Bolhuis en Voeten (2004) aan de leerfuncties van 

Vermunt het organisatorische aspect toegevoegd. Bolhuis en Voeten bespreken verscheidene 

begeleidingsaspecten met betrekking tot procesgericht lesgeven. De organisatorische 

begeleiding krijgt in dit rijtje een belangrijke plaats toebedeeld. Ook gezien de grote rol die 

het organisatorische aspect speelt in de literatuur met betrekking tot nadelen of knelpunten 

van samenwerkend leren en de begeleiding hiervan (zie ook de volgende paragraaf), is ervoor 

gekozen dit aspect van de begeleiding in dit onderzoek niet achterwege te laten. De 
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begeleiding die te maken heeft met de organisatie bestaat onder andere uit het maken van 

afspraken, het bespreken van deadlines, het uitleggen van regels en het tijdsaspect. 

Bovenstaande onderverdeling heeft voornamelijk betrekking op de begeleiding die 

tijdens het samenwerkingsproces plaatsvindt. Ten slotte wordt in dit onderzoek, in navolging 

van bovenstaande onderverdeling, nog een ander onderscheid gemaakt in het 

begeleidingsgedrag van docenten. Er wordt in de voorafgaande en beoordelende (achteraf) 

begeleiding een onderscheid gemaakt tussen begeleidingsgedrag dat die zich richt op het 

product (cognitief), begeleiding die zich richt op het proces (affectief, organisatorisch en 

metacognitief) en de begeleiding die zich richt op de samenwerking (voornamelijk affectief en 

sociaal) (Veenhoven, 2004).  

 

2.5 Ervaringen van docenten bij het begeleiden van samenwerkend leren 

Niet alle docenten en studenten ervaren de gewenste, positieve effecten van het werken in 

groepen. Uit onderzoek blijkt dat docenten moeite hebben met het realiseren van hun nieuwe 

rol, waarin een procesgerichte instructie van hen verwacht wordt (Van der Schaaf, 2000; 

Bolhuis, 2004). Docenten in de bovenbouw voelen zich een vakdocent, specialist op een 

bepaald vakgebied. Instrueren is hun eerste doel, niet begeleiden.  

Het merendeel van de docenten ziet wel degelijk het belang in van samenwerken voor 

eigen vak (Leenders, 2003), maar moeten wennen aan de begeleidende rol die hierbij komt 

kijken. Zij weten zich nog nauwelijks raad met de van hen verlangde rolwijziging, waarbij zij 

de touwtjes minder in handen hebben bij het stimuleren tot de gewenste leeractiviteiten 

(Leenheer, 1996), dan bij meer traditionele onderwijsvormen. Het blijkt dat docenten 

bovendien niet getraind worden om het leren in groepen te faciliteren en zij zijn daardoor ook 

niet bekend met wat samenwerkend leren precies inhoudt (Veenman et al., 2002).  

Veenhoven (2004) geeft aan dat veel docenten zich onzeker voelen over hoe zij het 

leerproces van leerlingen dienen te begeleiden. Dit uit zich vooral in het begeleiden van 

leerlingen bij het doen van onderzoek. Hij geeft aan dat docenten hierdoor geneigd zijn heel 

veel of juist heel weinig structurering te bieden. Dat betekent dat ze ofwel leerlingen het 

leerproces uit handen nemen, ofwel dit geheel aan de leerlingen overlaten.  

Docenten ervaren veel problemen met de ontwikkeling van deze nieuwere vormen 

van leren. De meeste docenten hebben maar weinig ervaring met andere les- en 

begeleidingsmethoden, dan degene die ze gewend zijn. Hun zware workload weerhoudt hen 

ervan om deze manier van lesgeven eigen te maken. De klassen zijn bovendien te groot voor 

individuele begeleiding (Veugelers, 2004).  

Leerlingen geven aan dat de begeleiding van sommige docenten die kleine groepen 

begeleiden tekortschiet (Dolmans, Wolfhagen, Scherpbier & van der Vleuten, 2006). Ook 

Bolhuis en Voeten (2001) concluderen dit: het lijkt dat er van leerlingen verwacht wordt zelf 
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onafhankelijk te worden, zonder dat zij hier begeleiding in krijgen of hen expliciet geleerd 

wordt om met de autonomiteit om te gaan. Docenten geven zelf ook aan dat het begeleiden 

van groepen kan variëren in de manier waarop dit gebeurt en afhangt van bepaalde 

contextuele omstandigheden. Zij geven aan dat het begeleiden van kleine groepen complex 

kan zijn (Dolmans et al., 2006).  

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde contextuele factoren van invloed zijn op het gedrag 

en de inspanning van docenten in het begeleiden van kleine groepen leerlingen (Dolmans et 

al., 2006). Zo blijkt meeliftgedrag, waarbij de ene leerling meer doet dan de andere, voor 

docenten moeilijk om mee om te gaan. Dit is een probleem dat de effectiviteit van 

samenwerkend leren ondermijnt. Sommige leerlingen in de groep doen hierbij al het werk en 

leren daarvan, andere leerlingen schuiven het werk van zich af, doen niets en leren dan ook 

niets (Veenman, Kenter & Post, 1999). Ook vragen groepjes die weinig gemotiveerd zijn veel 

meer inspanning van docenten dan gemotiveerde groepen. Daarnaast moeten docenten in staat 

zijn om te gaan met complexe en verscheidene omstandigheden en zouden regelmatig 

feedback moeten krijgen op deze begeleiding (Braskamp & Ory, 1994). 

 Ros (1994) bracht de voor- en nadelen in kaart die docenten in het basisonderwijs 

benoemden met betrekking tot samenwerkend leren. Met betrekking tot de nadelen kwamen 

vooral de organisatorische nadelen (ordeproblemen, onrust in de klas, bepalen van 

individueel leerrendement van de leerlingen in de groep en tijd), het verschil in inzet tussen de 

leerlingen (gemakzucht zwakkere leerling, overheersing betere leerling) en de cognitieve 

nadelen (tempo en concentratie) naar voren. Het zijn vooral de nadelen op organisatorisch 

gebied die bepalen waarom docenten er soms voor kiezen de leerlingen niet samen te laten 

werken.  

De knelpunten van samenwerkend leren die Leenders (2003) in kaart bracht 

bevestigen de eerdere bevindingen van Ros. Knelpunten die hier het meest benoemd worden 

liggen eveneens op organisatorisch gebied, namelijk: beschikbare tijd, tijd voor de 

ontwikkeling van opdrachten en het geven van goede feedback en beoordeling. Gillies (2006) 

onderstreept eveneens het tijdsaspect als knelpunt. Zij beweert dat het creëren van effectieve 

groepstaken moeilijker en meer tijdrovend is dan een traditionele didactische leerbenadering.  

Gelukkig benoemen docenten, ondanks eventuele knelpunten en nadelen, ook de 

positieve kanten van samenwerkend leren. Ros (1994) vond in totaal 29 voordelen van 

samenwerkend leren, die vervolgens in vier hoofdcategorieën zijn ingedeeld, namelijk; (1) het 

sociale aspect (onder andere het bevorderen van sociale vaardigheden en sociale contacten 

tussen leerlingen), (2) het cognitieve aspect (onder andere betere leerprestaties, snellere 

informatieverwerking), (3) persoonlijke ontwikkelingsaspect (onder andere bevordering 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel) en het (4) organisatorische aspect (minder 

belasting van de docent, meer tijd voor individuele hulp).   
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Volgens Abrami et al. (2004) is het belangrijk dat de verwachtingen met betrekking 

tot samenwerkend leren van docenten verhoogd worden door het opdoen van positieve 

ervaringen met samenwerkend leren. Docenten moeten geloven dat ze in staat zijn om deze 

manier van leren succesvol te implementeren. Dit onderzoek zal nader in kaart brengen hoe 

docenten het begeleiden van samenwerkend leren op meerdere gebieden ervaren. Er zal een 

antwoord geformuleerd worden op wat er, volgens de docenten, moeilijk is aan deze 

begeleiding.  

 

2.6 Dit onderzoek  

Dit onderzoek beoogt nader in kaart te brengen hoe docenten de begeleiding van 

samenwerkend leren ervaren. Bovenstaande geeft een overzicht van eerder onderzoek naar de 

begeleiding van samenwerkend leren, hieruit blijkt onder andere dat docenten de 

veranderende rol als ‘moeilijk’ kunnen ervaren. Eerder onderzoek richt zich met name op 

andere vormen van onderwijs en bestaat voor een groot deel uit buitenlandse literaire 

bronnen. Er is weinig bekend over hoe leerkrachten en leerlingen op dit moment in het 

Nederlandse voortgezet onderwijs het gebruik van coöperatieve leergroepen ervaren en 

waarderen. Informatie hierover is belangrijk omdat het succes van elke onderwijsmethode 

afhankelijk is van de wijze waarop de leerkrachten de effectiviteiten van de 

onderwijsmethode beoordelen (Kanselaar et al., 1997). Uiteindelijk kan dit onderzoek, door 

de begeleiding van samenwerkend leren te beschrijven, mogelijk het begeleidingproces 

verbeteren door nieuwe inzichten op dit gebied te leveren.  
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3. Probleemstelling en onderzoeksvragen  
 

3.1 De probleemstelling 

Dit onderzoek richt zich met name op de begeleiding van samenwerkend leren. Er wordt in 

kaart gebracht hoe docenten in de tweede fase van het voorgezet onderwijs de begeleiding van 

leerlingen die samen werken ervaren. Het uiteindelijke doel is een beschrijving te geven van 

de ervaringen van docenten ten opzichte van de begeleiding van hun leerlingen die werken 

aan het profielwerkstuk of een praktische opdracht. 

De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat is: 

Hoe ervaren docenten in de tweede fase van het voortgezet onderwijs de begeleiding van 

leerlingen die samenwerken aan het profielwerkstuk of een praktische opdracht? 

De kern van de probleemstelling ligt bij de, tot nu toe, onbeantwoorde vraag hoe docenten de 

begeleiding van het samenwerkend leren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 

ervaren. Het onderzoek richt zich hierbij voornamelijk op het in kaart brengen van de 

knelpunten en problemen die ontstaan tijdens deze begeleiding.  

In recent onderzoek staat veel geschreven over samenwerkend leren. Eerdere 

onderzoeken bevestigen de voordelen die samenwerkend leren met zich mee kan brengen. De 

rol die samenwerkend leren binnen het voortgezet onderwijs krijgt, is vooral af te leiden uit de 

plaats die zelfstandig leren in de tweede fase heeft: samenwerkend leren maakt hier een 

belangrijk onderdeel van uit.  

Over de begeleiding van samenwerkend leren is minder bekend. Er wordt 

voornamelijk geconcludeerd dat de begeleiding hiervan noodzakelijk is en dat hier een 

belangrijke taak voor de docent weggelegd is. De docent fungeert als coach, structureert het 

samenwerkingsproces en leert de leerlingen om samen te werken. Er wordt gesuggereerd dat 

het begeleiden van samenwerkend leren als moeilijk wordt ervaren. Helaas is hier nog weinig 

wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Bovendien is er nog weinig bekend over de manier 

waarop de docent daadwerkelijk invulling geeft aan deze rol. Door de knelpunten en 

problemen die de docenten bij de begeleiding van samenwerkend leren ervaren in kaart te 

brengen, wordt getracht een completer beeld te krijgen van hoe docenten de begeleiding van 

samenwerkend leren ervaren.  

De resultaten van dit onderzoek zullen zowel een theoretische als een 

maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, waardoor de probleemstelling op beide gebieden 

als relevant kan worden gezien. Uiteindelijk zal de Universiteit Utrecht met behulp van de 

resultaten van dit onderzoek nadere invulling kunnen geven aan een begeleidingscomponent 

voor de virtuele werkomgeving, waarmee de begeleiding van het samenwerkingproces 
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vergemakkelijkt en geoptimaliseerd kan worden. Op deze manier kan dit onderzoek tevens 

van praktische betekenis zijn voor de docent. 

 

3.2 De onderzoeksvragen 

De probleemstelling van dit onderzoek wordt in deze thesis opgedeeld in meerdere 

onderzoeksvragen (zie Tabel 2), die richting geven aan dit onderzoek en waar vanuit een 

antwoord geformuleerd wordt op de hoofdvraag. 

 

Tabel 2: Onderzoeksvragen van dit onderzoek 

Onderzoeksvragen 

1. Hoe wordt samenwerkend leren geïmplementeerd in de tweede fase van het 

voortgezet onderwijs? 

2. Hoe begeleiden docenten hun leerlingen tijdens het samenwerken?  

3. Waarop beoordelen docenten hun leerlingen tijdens het samenwerken aan het 

profielwerkstuk?  

4. Hoe ervaren docenten de begeleiding van samenwerkend leren?  

5. In hoeverre wordt er in het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van computers 

tijdens het samenwerkend leren? 
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4. Methode en instrumenten  

 

4.1 Onderzoeksopzet 

Door middel van een survey is onderzocht hoe docenten de begeleiding van leerlingen die 

samenwerken ervaren. Een survey is een methode voor het verzamelen van informatie bij een 

steekproef van individuen, met als doel uit te vinden wat de meningen en ervaringen zijn van 

een bepaalde groep mensen over een bepaald onderwerp. Dit onderzoek is een ‘mixed-

methods’ onderzoek waar zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen van onderzoek 

doen worden gecombineerd (Robson, 2002). Dit wordt geprobeerd door kwalitatieve 

interviews op een kwantitatieve manier (door middel van tellen) te analyseren. Kwalitatief 

onderzoek heeft betrekking op onderwerpen die te maken hebben met de manier waarop 

mensen betekenis geven aan hun omgeving en hoe ze zich op basis hiervan gedragen. Op deze 

manier kan het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen beschreven en 

waar mogelijk verklaard worden (Boeije, 2005).  

Voor dit onderzoek zijn data verzameld door middel van kwalitatieve diepte 

interviews die maximaal een lesuur (50 minuten) duurden. Er is gekozen voor een interview 

boven een schriftelijke vragenlijst, aangezien de ‘ervaringen’ van docenten van belang zijn en 

deze het beste in face to face interactie met de docent in kaart gebracht kunnen worden. Er is 

sprake van een kwalitatief interview, aangezien de vragen behoren tot het onderwerp zoals dat 

door de onderzoeker geïntroduceerd werd en ze gaan over de ervaringen die de deelnemer, in 

dit geval de docent, heeft en zijn gesteld in een voor hem begrijpelijke taal (Boeije, 2005).  

Naast de kwalitatieve interviews is er op iedere school materiaal verzameld dat 

betrekking heeft op het profielwerkstuk en praktische opdrachten. Ook deze materialen, veelal 

beoordelingsformulieren, worden meegenomen in de analyse voor dit onderzoek. 

 

4.2 Respondenten 

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen is een onderzoek uitgevoerd op 

verschillende middelbare scholen in Nederland. Er zijn in totaal vijfentwintig scholen 

benaderd met het verzoek tot deelname. Deze scholen zijn gemakshalve geselecteerd. De 

docenten die bereid waren tot deelname zijn geïnterviewd (Robson, 2002). Per school is 

gezocht naar twee of drie docenten die aangaven leerlingen te begeleiden die samenwerken 

aan het profielwerkstuk of een praktische opdracht in de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs.  

Uiteindelijk zijn negen scholen ingegaan op het verzoek van deelname. Dat is een 

responsiepercentage van 36%. Het non-respons percentage van de scholen had vooral te 

maken met weigerachtigheid (’t Hart, Van Dijk, De Goede, Jansen, Teunissen, 1996): zij 

gaven aan het ‘te druk’ te hebben, ‘geen tijd’ te hebben of al te veel onderzoeken te hebben 
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lopen. De eerste twee argumenten hadden waarschijnlijk te maken met de drukke 

eindexamentijd waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Van enkele scholen is er geen 

reactie geweest op het verzoek tot deelname.  

Op de deelnemende scholen bleken één tot drie docenten bereid tot een interview. In 

totaal zijn achttien docenten die lesgeven in de tweede fase van het voortgezet onderwijs 

geïnterviewd. Deze respondenten gaven aan bereidwillig te zijn tot een interview en eveneens 

leerlingen te begeleiden die samenwerken aan een profielwerkstuk of praktische opdracht.  

Ondanks dat er sprake was van een gemakssteekproef, is er rekening gehouden met 

drie verschillende factoren, te weten geslacht, vak en aantal jaren leservaring, teneinde een zo 

representatief mogelijke afspiegeling van de populatie docenten in Nederland te geven. Er is 

geprobeerd de docenten gelijk te verdelen over deze categorieën. De onderzoeksgroep bestaat 

uit zowel mannen als vrouwen, verdeeld over verschillende vakgebieden en een 

verscheidenheid in aantal jaren leservaring. Een volledig overzicht is te vinden in Bijlage 2.  

De onderzoeksgroep bestond uit vijftien mannen en drie vrouwen (83% man en 17% 

vrouw). In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bleken meer mannen dan vrouwen les 

te geven. Het is echter niet duidelijk of de verhouding 1:5, zoals in dit onderzoek het geval is, 

gelijk is aan de daadwerkelijke verdeling die in de Tweede Fase te zien is. Van deze leraren 

gaf 45% een ‘natuurstroom’ vak (Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Biologie) en 45% een 

‘maatschappijstroom’ vak (Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis). 

Daarnaast is er nog een docent Filosofie en een docent Frans geïnterviewd. Eveneens is er een 

onderverdeling te maken in het aantal jaren leservaring dat de docenten hadden: 28% gaf 

minder dan tien jaar les, 39% gaf tussen de tien en twintig jaar les en 33% gaf meer dan 

twintig jaar les. Het gemiddelde aantal jaren leservaring was zestien jaar. Tot slot is 

geprobeerd meerdere regio’s te benaderen. Van de deelnemende scholen stonden: drie scholen 

in de provincie Zuid-Holland, twee scholen in de provincie Utrecht, één school in Overijssel, 

één in Gelderland, één in Noord-Holland en één in Noord-Brabant. 

 

4.3 Interviewleidraad 

De interviewleidraad van dit onderzoek bestond uit achttien vragen, die zijn 

samengesteld aan de hand van eerdere onderzoeken met betrekking tot de begeleiding van 

samenwerkend leren. Hieruit zijn verscheidene items gehaald die de begeleiding van 

samenwerkend leren in deze thesis en de ervaring hiervan kunnen operationaliseren (Ros, 

1994; Gillies, 2004, 2006; Veenhoven, 2004; Siegel, 2005). Een overzicht van het volledige 

interview is te vinden in Bijlage 1. In Tabel 3 is een overzicht per onderzoeksvraag 

weergegeven.  

De eerste vijf vragen hadden betrekking op ‘samenwerken’. Er werd ingegaan op de 

definitie van samenwerkend leren. In navolging van Siegel (2005) is aan de docenten 
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gevraagd hoe zij samenwerkend leren zouden omschrijven. Vervolgens werden de voor- en 

nadelen (Ros, 1994) met betrekking tot samenwerkend leren, zoals ervaren door de docenten, 

in kaart gebracht. Er werd gevraagd welke voor- en nadelen zij ervaren en wat redenen zijn 

om samenwerkend leren soms wel of niet te implementeren. Gezien het feit dat eerder 

onderzoek aantoont dat het trainen van docenten van positieve invloed is op de begeleiding of 

implementatie van samenwerkend leren, is er ook gevraagd in hoeverre de docenten eerder 

een training of studiedag met betrekking tot deze begeleiding hebben gehad (Gillies, 2004).  

 
Tabel 3: Vragen interview per deelvraag van dit onderzoek 
Onderzoeksvragen Vragen in Interview 
Hoe wordt 
samenwerkend leren 
geïmplementeerd in de 
tweede fase van het 
voortgezet onderwijs? 

� Wat houdt volgens u samenwerkend leren in? Hoe zou u 
samenwerkend leren omschrijven? 

� Werken de leerlingen voor uw vak vaak samen? Zo ja, hoe 
vaak? Zo nee, waarom niet? Wat zou voor u een reden zijn om 
het niet te doen?  

� Heeft u wel eens vanuit school een training of studiedag gehad 
over samenwerkend leren? Zo nee, heeft u hier behoefte aan? 

Hoe begeleiden docenten 
hun leerlingen tijdens het 
samenwerken?  

� Hoe zou u uw eigen begeleidende rol of taken omschrijven 
tijdens samenwerkend leren?  

� Wat vindt u belangrijk om op te letten in de begeleiding van 
uw leerlingen? 

� Als u een groepje begeleidt, wanneer en hoe vaak spreekt u ze 
dan? 

� (vooraf) Bespreekt u dingen met de leerlingen voordat ze 
beginnen aan het profielwerkstuk of praktische opdracht? Zo 
ja, wat bespreekt u dan allemaal? 

� (tijdens) Hoe helpt u de groepen om met deze problemen om te 
gaan?  

� (achteraf) Kunt u beschrijven wat er gebeurt nadat het 
profielwerkstuk of de praktische opdracht ingeleverd wordt 
door de leerlingen?  

Waarop beoordelen 
docenten hun leerlingen 
tijdens het samenwerken 
aan het profielwerkstuk?  

� Waarop beoordeelt u het profielwerkstuk of de praktische 
opdracht? 

 

Hoe ervaren docenten de 
begeleiding van 
samenwerkend leren?  

� Kunt u een paar voordelen noemen van samenwerkend leren?  
� Kunt u een paar nadelen noemen van samenwerkend leren?  
� Bent u goed in staat de groepjes te volgen wat de 

samenwerking betreft? En wat de inhoudelijke vorderingen 
betreft? Waarom wel en waarom niet? 

� Welke problemen loopt u of uw leerlingen tijdens de 
begeleiding het meest tegenaan? 

� Hoe vindt u het om groepjes leerlingen die samenwerken te 
begeleiden? 

� Bent u over het algemeen tevreden over uw eigen begeleiding? 
Waarom wel/ waarom niet? 

In hoeverre wordt er in 
het voortgezet onderwijs 
gebruik gemaakt van 
computers tijdens het 
samenwerkend leren? 

� Wordt er op uw school of door u gebruik gemaakt van 
computers om samen te werken en/ of te begeleiden? 
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Het hierop volgende gedeelte van het interview ging nader in op de specifieke 

begeleiding van samenwerkend leren, waarbij de docenten konden aangeven op welke manier 

zij samenwerkend leren begeleiden. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen de 

begeleiding die vooraf, tijdens en na het samenwerkingsproces plaatsvond (Veenhoven, 

2004). Er is gekeken in hoeverre de begeleiding zich richt op het product, het proces en de 

samenwerking en welke soorten hulp de docenten beweren te bieden om de leerlingen te 

helpen omgaan met eventuele problemen (Gillies, 2006).  

Het laatste gedeelte van het interview ging nader in op de ervaringen van de docent 

met betrekking tot de begeleiding van het samenwerkingsproces. Er werd ingegaan op de 

motivatie, tevredenheid en knelpunten hiervan. Gezien de aanleiding van dit onderzoek, is 

ervoor gekozen de docenten eveneens te vragen in hoeverre zij gebruik maken van een ELO 

of computers in de begeleiding van samenwerkend leren.  

 

4.4 Afname interviews 

Nadat er via de e-mail contact was gelegd met de scholen en de achttien deelnemende 

docenten, konden er afspraken gemaakt worden voor afname van de interviews. Deze 

afspraken zijn deels telefonisch en deels via de e-mail gemaakt.  

Voor de definitieve afname van het interview zijn de vragen door twee docenten 

bekeken. Zo kon beoordeeld worden of de doelgroep de vragen goed zou begrijpen. Eveneens 

is er een proefafname geweest van het interview, zodat de vragen eventueel nog aangepast 

konden worden voor de definitieve afname. Tijdens deze proefafname bleek er geen 

aanpassing van de vragen nodig. De docent gaf aan het een prettig interview te vinden waar 

hij alles in kwijt kon. 

De interviews zijn allemaal individueel en face-to-face afgenomen op de 

verschillende scholen, meestal in een hiervoor geschikte, afgesloten ruimte, zoals een 

klaslokaal of een vergaderruimte. Alle interviews zijn opgenomen op een MP3-speler. Alle 

docenten zijn dezelfde vragen gesteld. Ieder interview begon met een korte inleiding op het 

onderzoek, waarin de onderzoeker zich voorstelde en uitgelegde wat het doel en nut van het 

onderzoek was. Vervolgens kreeg de docent de mogelijkheid zich voor te stellen en aan te 

geven welk vak hij geeft en hoeveel jaren leservaring hij heeft. 

Tijdens de interviews is geprobeerd ieder antwoord van de docent samen te vatten en 

deze te laten bevestigen door de docent, om misinterpretatie door de onderzoeker te 

voorkomen. Tevens is er regelmatig gevraagd om verduidelijking van het antwoord, door de 

docenten expliciet voorbeelden te laten geven. Alle respondenten hebben vrijwillig 

deelgenomen aan het onderzoek en hun gegevens zijn anoniem verwerkt, waardoor zij geen 

nadelen ondervonden van deelname aan dit onderzoek.  
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4.5 Verwerking interviews 

Alle interviews zijn verbatum uitgetypt op de computer. Dit kwam de 

betrouwbaarheid ten goede, aangezien op deze manier de letterlijke tekst van de docenten als 

basis gebruikt werd voor dit onderzoek en hier nog geen sprake is van interpretatie of 

subjectiviteit van de onderzoeker. De interviewteksten bevatten op deze manier de natuurlijke 

taal van de onderzochte personen en zijn uitvoerig en ongestructureerd.  

Eén van de kernelementen van kwalitatief onderzoek is het systematisch coderen van 

de teksten (MacQueen, McLellan, Kay & Milstein, 1998). Er is getracht dit zo systematisch 

en doorzichtig mogelijk aan te pakken door een codeboek te ontwikkelen (zie Bijlage 5). 

Door middel van dit codeboek zouden meerdere personen de interviews op ongeveer dezelfde 

manier kunnen coderen. Door uiteindelijk de gecodeerde interviews te analyseren is 

onderzocht hoe de docenten de begeleiding van samenwerkende leraren ervaren.  

Door alle antwoorden van de docenten zorgvuldig te lezen en in fragmenten te delen 

kunnen alle relevante fragmenten gelabeld en onderling vergeleken en geteld worden (open 

coderen). Vervolgens werd er gecodeerd rond een enkele categorie. Belangrijke en minder 

belangrijke elementen van het onderzoek werden onderscheiden. Hiermee werd de omvang 

van de gegevens en het aantal codes gereduceerd (axiale codering). Uiteindelijk ontstond er 

een codeboom aan de hand waarvan de data nader gestructureerd kon worden (selectieve 

codering). Vanuit deze structurering kon gezocht worden naar een kerncategorie en mogelijke 

verklaringen (Boeije, 2005).  

 

4.5.1. Het codeboek  

Alle vragen van het interview zijn geoperationaliseerd in het codeboek (zie Bijlage 5). De 

codes die hier worden weergegeven zijn de bouwstenen van theorie of modelvorming en het 

fundament van waaruit geargumenteerd zal gaan worden (MacQueen et al., 1998). Er is 

gezocht naar een zo dekkend en passend mogelijk codeboek, waarbij zo min mogelijk ‘extra’ 

categorieën nodig waren. Dit codeboek is zowel vanuit de theorie (top-down) als de 

interviewdata (bottom-up) tot stand gekomen. Allereerst is vanuit de literatuur een kader 

gemaakt. Er is per vraag gezocht naar coderingscategorieën om de vragen mee te kunnen 

operationaliseren. Deze zijn vervolgens op de data gelegd. Het kader vanuit de theorie is 

uiteindelijk verfijnd met en aangepast aan de antwoorden van de docenten.  

Indien er in een vraag meerdere antwoorden naar voren kwamen, zijn er per vraag 

meerdere codes opgesteld. Zo werden er bij de vraag naar redenen om niet samen te werken 

ook redenen genoemd om wel samen te werken. In het codeboek in Bijlage 5 is te zien hoe 

elke vraag geoperationaliseerd is in meerdere codes. Van elke code wordt een definitie 

gegeven en ter illustratie en verheldering nog een aantal voorbeelden of steekwoorden 

genoemd vanuit de data (MacQueen et al.,1998). Tevens wordt de afkorting genoemd die in 
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het analyseprogramma tijdens het coderen gebruikt is (volledig overzicht codes, zie Bijlage 

3).  

Zoals al werd geconstateerd in het theoretisch kader van deze thesis, kan een docent 

zich in zijn begeleiding richten op cognitieve, metacognitieve, affectieve, organisatorische en 

sociale aspecten van het leerproces (Vermunt, 1996; Bolhuis, 2000; Bolhuis & Voeten, 2003; 

Snijders-Blok, Wierstra, 2004; De Lievre et al., 2006). In het codeboek komt deze 

onderverdeling regelmatig terug. Deze vormt de basis en hoofdindeling voor onder andere: de 

voor- en nadelen van samenwerkend leren, redenen om wel/niet samen te werken, de 

problemen, knelpunten en definitie van samenwerkend leren.  

Zo kan de eerste vraag, waarin gevraagd wordt naar een definitie of omschrijving van 

samenwerkend leren, opgedeeld worden in ‘cognitieve’, ‘sociale’, ‘metacognitieve’ en 

‘affectieve’ aspecten van samenwerkend leren. Vanuit de positief beredeneerde kant van 

samenwerkend leren (zie Tabel 4), zoals de voordelen en redenen om wel samen te werken, is 

de code ‘persoonlijke ontwikkeling’ toegevoegd. Dit vanwege de belangrijke plaats die de 

persoonlijke ontwikkeling inneemt in eerder onderzoek naar de voordelen van samenwerkend 

leren (Ros, 1994) en het relatief grote aantal keren dat dit in de interviews genoemd werd.

  

Tabel 4: Voordelen samenwerkend leren en redenen om samen te werken. 
Code Omschrijving Voorbeeld 
Cognitief Heeft te maken met kennis, begrip en 

vaardigheden en is gericht op het 
product. 

“Leerlingen leren er meer van” 
“Verhoogt individuele leerrendement” 
“Samenwerken komt het product ten 
goede” 

Affectief Heeft te maken met motivatie, 
gevoelens, houding t.o.v. leerproces. 

“Het is dynamischer” 
“Leerlingen vinden het leuk om te 
doen.” 

Metacognitief Heeft te maken met regulatie en 
bewustwording leerproces.  

“Ze worden zich bewust van hun 
eigen leerproces” 
“Ze leren te plannen” 

Sociaal Heeft te maken met 
samenwerkingsproces.  

“Ze leren van elkaar”  
“Ze ontwikkelen sociale 
vaardigheden” 

Organisatorisch Heeft te maken met organisatorische 
aspecten begeleiding. 

“Het scheelt nakijkwerk” 
“Docent houdt tijd over voor 
individuele begeleiding” 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Heeft te maken met persoonlijke 
ontwikkeling van de leerlingen.  

“Samenwerken is belangrijk in deze 
maatschappij” 
“Ze moeten in het vervolgonderwijs 
ook kunnen samenwerken” 

 

Met betrekking tot de ‘negatieve’ kant van samenwerkend leren en de begeleiding 

hiervan (nadelen, problemen, knelpunten, etcetera) is eveneens een code toegevoegd aan het 

rijtje categorieën (zie Tabel 5), namelijk de ‘inzet’. Opnieuw kwam de inzet naar voren in het 

onderzoek van Ros (1994) als een belangrijk nadeel benoemd door docenten. Eveneens werd 

deze inzet in termen als ‘meeliftgedrag’ genoemd in onderzoek van Dolmans et al. (2006) en 
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Veenman et al. (1999), waarbij de ene leerling meer doet dan de andere. Bovendien kwam het 

meeliftgedrag in de interviews zo vaak naar voren dat deze achterwege gelaten kon worden.  

 

Tabel 5: Nadelen, problemen en knelpunten van samenwerken en redenen om dit niet te doen. 

Code Omschrijving Voorbeeld 

Cognitief Heeft te maken met kennis, begrip en 
vaardigheden en is gericht op het 
product. 

“Het leerrendement is lager” 
“De inhoud van het product is 
beneden de maat” 

Affectief Heeft te maken met motivatie, 
gevoelens, houding t.o.v. leerproces. 

“De leerlingen vinden het niet leuk” 
“Het is erg moeilijk” 

Metacognitief Heeft te maken met regulatie en 
bewustwording leerproces.  

“De leerlingen kunnen niet plannen” 

Sociaal Heeft te maken met 
samenwerkingsproces.  

“Er ontstaan problemen in de 
samenwerking” 
“Gebrek aan 
samenwerkingsvaardigheden” 

Organisatorisch Heeft te maken met organisatorische 
aspecten begeleiding. 

“Kost heel veel tijd” 
“Moeilijk individuele leerrendement 
te meten” 

Inzet Heeft te maken met persoonlijke 
ontwikkeling van de leerlingen.  

“Meeliftgedrag” 
“De ene leerling doet meer” 

   

 Naast deze hoofdcategorieën wordt er in het codeboek onderscheid gemaakt in de 

begeleiding of beoordeling die zich richt op het product, het proces en/of de samenwerking 

(Veenhoven, 2004). Deze onderverdeling komt terug bij zowel de beoordeling, het 

voorbereidende gesprek en de ontevredenheid over de begeleiding. Tot slot wordt de hulp die 

docenten bieden gecodeerd in termen van verbaal gedrag. Dit werd eerder genoemd door 

Gillies (2006) uit onderzoek van Lazarowitz en Shachar (1999). Er wordt onderscheid 

gemaakt in: controleren, vragen stellen, disciplineren, mediëren, aanmoedigen en 

ondersteunen. 

 Overige codes die in het codeboek eenmalig naar voren komen zijn: (1) de algemene 

codes met betrekking tot het vak, jaren leservaring en geslacht van de docent, (2) codes die 

aangeven of de docent eerder een studiedag of training gehad heeft (ja of nee), (3) regelmaat 

van samenwerking en begeleiding (nooit, zelden, regelmatig of vaak), (4) het initiatief om 

afspraken te maken (vanuit de leerling/ de docent of combinatie) , (5) zicht van de docent op 

inhoudelijke vorderingen of samenwerking (nee, lastig, redelijk, ja) en de voorwaarden die dit 

zicht bevorderen dan wel verminderen (6) mening en tevredenheid over de begeleiding (+/-) 

en (7) het gebruik van computers (ja/nee) en het eventuele gebruik van de ELO (op school of 

persoonlijk) met betrekking tot de begeleiding van de samenwerking.  

 Tot slot zijn er een aantal ‘extra’ categorieën toegevoegd aan het codeerschema, die in 

de interviews regelmatig terugkwamen en niet bij een specifieke vraag thuishoorden. Deze 

extra categorieën richten zich op het ‘kennen’ van de leerling, ‘oplossingen’ voor verbetering 
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van het begeleidingsproces, aspecten van ‘goede samenwerking’, het aantal ‘uren’ dat de 

docenten aangaven te krijgen voor de begeleiding en ‘praktijkvoorbeelden’.  

 

4.5.2. Codering interviews 

Na het samenstellen van het codeboek kon met de codering gestart worden. Hiervoor is het 

computer programma Multiple Episode Protocol Analysis (MEPA) gebruikt (Erkens et al., 

2003). MEPA is een flexibel programma voor het beschrijven, coderen en bewerken van 

dynamische, verbale of non-verbale data en is daarmee uitermate geschikt voor het coderen 

van interviews.  

  De grote tekstdelen, waarvan meerdere aspecten gecodeerd konden worden, moesten 

in kortere segmenten worden opgedeeld. Dit kon eveneens met MEPA gerealiseerd worden. 

De segmentatie van verschillende fragmenten vond plaats, wanneer een docent een antwoord 

gaf waar meerdere codes in terug te vinden waren. Zo kon een docent in één antwoord 

meerdere nadelen van samenwerkend leren benoemen, waarbij zowel een cognitief, een 

sociaal en een affectief nadeel naar voren kwam. Uitgebreidere segmentatieregels met 

voorbeelden zijn te vinden in Bijlage 5. 

Na de segmentatie heeft het merendeel van de tekstfragmenten een code gekregen. 

Een aantal tekstfragmenten werd niet gecodeerd, aangezien niet alle teksten van toegevoegde 

waarde waren voor dit onderzoek. De volgorde van het codeboek komt overeen met de 

volgorde van het interview. Zo begon ieder interview met een omschrijving van 

samenwerkend leren door de docent. Deze is in het codeboek ook aan het begin terug te 

vinden. Wanneer een docent sprak over ‘van elkaar leren’ werd deze omschrijving gecodeerd 

als ‘sociaal’ en wanneer een docent sprak over ‘ze leren méér door samen te werken’ of 

‘samenwerkend leren zorgt voor een hoger leerrendement’ werd deze gecodeerd als 

‘cognitief’. Zo werd het hele interview, in dezelfde volgorde als het codeboek, gecodeerd.  

Over het algemeen is het beter meerdere codeurs te gebruiken, zodat de 

betrouwbaarheid van de gecodeerde data door de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gemeten 

kan worden (MacQueen et al., 1998; Akkerman, Admiraal, Brekelmans & Oost, 2008). 

Helaas was het gebruik van meerdere codeurs in dit onderzoek niet mogelijk, aangezien deze 

thesis een individueel leeronderzoek is. Akkerman et al. (2008) benadrukken eveneens dat 

meten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid niet altijd een optie is, gezien de 

interpretatieve en iteratieve aard van de data-analyse. Echter is het wel mogelijk gebleken de 

mate van overeenstemming vast te stellen door een medestudent instructie te geven over het 

codeboek en haar aan de hand van het codeboek individueel een interview te laten coderen. 

De mate van overeenstemming in dit onderzoek bleek 73%. 
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4.5.3. Analyse coderingen  

Nadat alle interviews gecodeerd waren, kon gestart worden met de analyse van de coderingen. 

Zoals al eerder aangegeven was het de bedoeling om de kwalitatieve resultaten op een 

kwantitatieve manier, door middel van tellen, te analyseren. Er is per docent gekeken hoe 

vaak de verschillende codes in het interview terugkwamen. MEPA kon een overzicht geven 

van het aantal keren dat alle codes door een docent benoemd waren. Zo was bijvoorbeeld te 

zien dat Docent 1 zowel cognitieve als affectieve nadelen benoemde van samenwerkend 

leren. Van elke code is zo een overzicht gemaakt van het aantal docenten dat een bepaalde 

code genoemd had.  

Uiteindelijk zijn alle interviews van de docenten in één MEPA bestand 

samengevoegd. Door in MEPA één bepaalde code op te roepen, was te zien wat de docenten 

per code gezegd hadden. Door bijvoorbeeld de code DefCogn (Definitie Cognitief) op te 

roepen werden alle cognitieve definities van de docenten onder elkaar weergegeven en kon 

gekeken worden wat de kwalitatieve inhoud van de cognitieve definities was. Dit is voor alle 

codes gebeurd. In de resultaten in het volgende hoofdstuk is, onderverdeeld per deelvraag van 

dit onderzoek, terug te zien hoeveel docenten bepaalde codes genoemd hebben.  

  

4.6. Analyse overige materialen 

Naast de kwalitatieve interviews is er van elke school een beoordelingsformulier bemachtigd, 

aan de hand waarvan de docenten het profielwerkstuk of de praktische opdracht beoordelen. 

De beoordelingsformulieren vormen een aanvulling op de antwoorden van de docenten en zal 

het zicht op het beoordelingsproces verdiepen. De beoordelingsformulieren zijn geanalyseerd 

door te kijken in hoeverre het product, het proces en de samenwerking beoordeeld werden 

met deze formulieren. Tevens is gekeken in welke mate dit het geval was. Zo werd een + 

gegeven wanneer meer dan vier aspecten genoemd werden om bijvoorbeeld het proces te 

meten en een +- bij twee-drie aspecten en een - bij één enkel aspect. Wanneer bijvoorbeeld 

het product geoperationaliseerd werd in inhoud, opbouw, stijl, diepgang en opmaak, werd een 

+ gegeven. Wanneer het proces enkel beoordeeld werd op ‘werkhouding’ werd een - gegeven.  
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5. Resultaten  

 

5.1 Deelvraag 1: Hoe wordt samenwerkend leren geïmplementeerd in de tweede fase van 

het voortgezet onderwijs?  

Alle achttien docenten gaven een definitie van samenwerkend leren die inging op het sociale 

aspect van samenwerkend leren (zie Tabel 6). Zij gingen vooral in op het ‘samen leren’ en 

‘elkaar verder helpen’, zoals te zien is in onderstaand citaat:  

“Samenwerkend leren is vooral het gebruik maken van elkaars kwaliteiten, dat leerlingen 

elkaars werk beoordelen, durven te bekritiseren en dat ze een aanvulling op elkaar vormen.” 

(Docent 10, Biologie, vrouw) 

Tevens werd naast het sociale aspect het cognitieve aspect van samenwerkend leren 

door meer dan de helft van de docenten extra toegelicht in hun definitie. Dit cognitieve aspect 

had vooral betrekking op het behalen van een hoger leerrendement en ‘twee leerlingen weten 

meer dan één’ en ‘één plus één is drie’. Een definitie van één van de docenten was als volgt: 

“Volgens mij is de essentie van samenwerkend leren dat ze met z’n tweeën meer weten dan 

twee individuen. Als ik van twee leerlingen uitga, twee leerlingen weten meer, ze kunnen 

elkaar helpen.” (Docent 18, Aardrijkskunde, man) 

Twee docenten betrokken in hun omschrijving van samenwerkend leren, ten slotte 

eveneens een affectief aspect van samenwerkend leren, waarin ze benadrukten dat 

samenwerkend leren erg moeilijk is voor de leerlingen. 

 

Tabel 6: Definitie samenwerkend leren 

Aspecten n % Voorbeeld 

Cognitief 10 56 “Idealiter leidt samenwerkend leren tot een hoger leerrendement” 

(Docent 3, Maatschappijleer, vrouw) 

“Je moet elkaar wijzer maken, je moet elkaar duidelijk maken van 

‘weet wat je moet weten’ (dat roep ik altijd) en kan ik het ook.” 

(Docent 6, Frans, man) 

Sociaal 18 100 “Als een proces waarbij leerlingen elkaar leren informatie over te 

dragen” (Docent 2, Filosofie, man) 

“Het gaat erom dat leerlingen afhankelijk zijn van elkaar om tot 

een bepaald product te komen, dan moeten ze dus samen iets gaan 

maken” (Docent 4, Biologie, man) 

Affectief 2 11 “Iets wat heel erg moeilijk is” ( Docent 9, Wiskunde, man) 

“Soms gaat dat heel erg goed en soms gaat dat hopeloos slecht.” 

(Docent 13, Scheikunde, man) 
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 Zeven docenten benoemden uit zichzelf dat het werken in groepjes niet altijd 

samenwerkend leren hoeft te zijn en verwoordden vervolgens wat samenwerkend leren in hun 

ogen niet is. Zij gingen hierbij vooral in op het naast elkaar werken van leerlingen en het 

verdelen van het werk (zoals beschreven in het onderstaande citaat), zodat leerlingen slechts 

‘de helft’ van bijvoorbeeld het profielwerkstuk maken. Hierbij zullen zij slecht of niet op de 

hoogte zijn van wat hun samenwerkingspartner doet. Zij benoemden eveneens het gevaar dat 

de slimste leerling het werkstuk maakt (zie tweede citaat), waarbij de minder begaafde 

leerling mogelijk ondergesneeuwd wordt.  

 “Samenwerken houdt voor leerlingen heel vaak in van jij doet dit en ik doe dat, en dat 

betekent niet samenwerken dat betekent dat ze allebei maar de helft doen.” (Docent 4, 

Biologie, man) 

“Dat vind ik niet echt samenwerken, omdat dan één iemand het goede antwoord denkt te 

weten en het hele groepje schrijft dat dan op, of dat nou samenwerken is.” (Docent 1, 

Geschiedenis, man) 

Er waren echter ook enkele docenten die deze vorm van ‘naast elkaar werken’ wel als 

een vorm van samenwerkend leren zagen. Volgens hen is deze manier van werken effectiever 

dan alles volledig samen te maken. 

Vervolgens werd aan de docenten gevraagd in hoeverre ze binnen hun vakgebied 

vaak samenwerkten en wat de redenen zijn om ervoor te kiezen dit wel of niet te doen (zie 

Tabel 7). Meer dan de helft van de docenten (10 van de 18) gaf aan regelmatig samen te 

werken. Dit gebeurde dan niet alleen tijdens praktische opdrachten en profielwerkstukken, 

maar ook in de klas tijdens de les, door middel van practica en groepsopdrachten. Twee van 

deze docenten, afkomstig van dezelfde school, gaven aan dat het samenwerken bewust aan de 

leerlingen wordt aangeleerd via projecten. Er werd door hen gebruik gemaakt van ‘rubrics’ 

om het samenwerken aan te leren en te kunnen beoordelen. Het overige deel van de docenten 

(7 van de 18) gaf aan zelden gebruik te maken van samenwerkend leren en dit enkel en alleen 

te doen binnen profielwerkstukken of praktische opdrachten. Eén van de docenten had liever 

niet dat er tijdens de profielwerkstukken samengewerkt wordt.  

 

Tabel 7: Regelmaat samenwerking 

Regelmaat  N % Voorbeeld 

Nooit 1 6 “Ze werken dit jaar alleen, allemaal individueel.” (Docent 5, 

Geschiedenis, man) 

Zelden 7 39 “In het kader van praktische opdrachten en profielwerkstukken wordt 

er samengewerkt.” (Docent 1, Geschiedenis, man) 

Regelmatig 10 56 “Elke les is overdreven, maar toch wel twee van de drie.” (Docent 6, 

Frans, man) 
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De redenen die door de docenten genoemd werden om samenwerkend leren wel toe te 

passen hadden met name betrekking op het cognitieve aspect van samenwerkend leren en het 

persoonlijke ontwikkelingsaspect. Docenten gaven aan het belangrijk te vinden dat 

samenwerkend leren geoefend en aangeleerd wordt, in verband met de grote rol die 

samenwerkend leren inneemt in het vervolgonderwijs.  

Er werden door de docenten meer redenen genoemd om samenwerkend leren af en toe 

bewust niet in te zetten, dan bovenstaande redenen om dit wel te doen. Meer dan de helft van 

de docenten benoemden organisatorische (12) en affectieve (11) redenen om samenwerkend 

leren soms achterwege te laten (zie Tabel 8).  

Organisatorische redenen die de docenten benoemden hadden vooral betrekking op 

de docent zelf. Deze gaf aan het moeilijk te vinden om het individuele leerrendement van zijn 

leerlingen te kunnen meten. Ook de onrust die samenwerkend leren in de klas met zich 

meebracht en de tijd die de docent erin moest steken, werden als belangrijke organisatorische 

redenen aangestipt om samenwerkend leren soms niet toe te passen. Zo verwoordde een 

docent als volgt:  

 “Als ik samenwerkend leren goed zou willen begeleiden, zou het me nog meer tijd kosten dan 

de tijd die ik er nu in steek.” (Docent 14, Economie, man) 

Affectieve redenen om niet samen te werken hadden te maken met leerlingen die 

aangaven liever alleen te werken. Ook de werkhouding van de leerlingen speelde een rol: het 

snel afgeleid zijn en moeilijk kunnen concentreren. Een aantal citaten illustreren dit: 

“Leerlingen werken liever alleen. Er is angst dat als je samenwerkt, dat je cijfer daaronder 

lijdt, dat zijn over het algemeen leerzuchtige leerlingen.” (Docent 1, Geschiedenis, man) 

“Redenen om het niet te doen kunnen verstorende factoren zijn, in wezen heeft het altijd te 

maken met de werkhouding van de leerlingen.” (Docent 13, Scheikunde, man) 

 

Tabel 8: Redenen om niet samen te werken 

Redenen n % Voorbeeld 

Cognitief 6 30 “Ik vind het in de bovenbouw heel moeilijk, omdat er heel veel stof is, 

om een goede modus te vinden.” (Docent 7, Aardrijkskunde, man) 

Affectief 11 56 “Leerlingen doen het liever zelf.” (Docent 17, Natuurkunde, man) 

Metacognitief 1 6 “Veel te moeilijk om leerlingen onderling die verantwoordelijkheid op 

de juiste manier over te dragen.” (Docent 2, Filosofie, man) 

Organisatorisch 12 67 “Op het moment dat je wilt kijken of leerlingen echt iets zelf helemaal 

beheersen laat ik ze liever niet samenwerken” (Docent 8, Scheikunde, 

man) 
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Zes docenten gaven eveneens een aantal cognitieve redenen voor het niet inzetten van 

samenwerkend leren. Zij verwoordden onder andere dat samenwerkend leren soms weinig 

oplevert en gezien de grote hoeveelheid lesstof die doorgenomen moest worden in de 

eindexamenklassen, liever klassikaal werd lesgegeven.  

 

Ook is er aan de docenten gevraagd in hoeverre zij wel eens vanuit school een 

studiedag of training gevolgd hebben met betrekking tot samenwerkend leren. Elf docenten 

(61%) antwoordden hier positief op en hadden daadwerkelijk een keer een dag of training 

gevolgd met betrekking tot samenwerkend leren of een hieraan gerelateerd onderwerp. Vijf 

docenten hadden hier nog niet eerder mee te maken gehad, zij gaven aan hier ook geen 

behoefte aan te hebben. Daarnaast gaven drie beginnende docenten aan met name in de 

opleiding veel geleerd te hebben over samenwerkend leren. Enkele docenten meldden in de 

vakgroep ‘onderwijskunde’ te zitten. Dit betreft een groep docenten die actief bezig zijn met 

het implementeren van bepaalde onderwijsvernieuwingen, zoals samenwerkend leren, binnen 

de school.  

  

5.2 Deelvraag 2: Hoe begeleiden docenten hun leerlingen tijdens het samenwerken?  

Alle docenten is gevraagd om hun eigen begeleidende rol of taken te omschrijven tijdens 

samenwerkend leren. Door de docenten werden veel verschillende benamingen gebruikt voor 

deze rol. Er was weinig overeenstemming te vinden in de manier waarop docenten dit deden. 

Een tweetal termen die door de docenten genoemd werden om hun eigen rol te omschrijven 

was  ‘coach’ & ‘ intermediair’. Veel van hen gaven aan hun rol vooral als vragend of sturend 

te zien. Ze vonden het van belang om hun leerlingen een bepaalde richting op te wijzen en 

vragen van de leerlingen te beantwoorden. Een aantal uitspraken van docenten waren:  

“Advies geven en soms de goede richting uitwijzen, als het goed verloopt. Als het niet goed 

verloopt, moet je binnen de groep gaan kijken hoe je het proces weer recht kan trekken. 

Oplossen.” (Docent 3, Maatschappijleer, vrouw) 

“Je hebt als docent de rol de vlieger hoog in de lucht trekken.” (Docent 6, Frans, man) 

 “Nauwelijks aanwezig.” (Docent 16, Scheikunde, man) 

Door nader in te gaan op de begeleidende rol werd in kaart gebracht wat docenten 

belangrijk vonden om op te letten in de begeleiding van hun leerlingen (zie Tabel 9). Het 

merendeel van de docenten (14) benoemde cognitieve aandachtspunten vooral van belang te 

vinden in deze begeleiding. De helft van de docenten (9) gaf aan in deze begeleiding zich te 

richten op de samenwerking van de leerlingen en richt zich hiermee ook op het sociale aspect. 

Op de derde plaats werd door iets minder dan de helft van de docenten (8) het 

organisatorische aspect genoemd, welke betrekking heeft op het maken van afspraken en het 

uitleggen van regels. Tot slot werd de affectieve (goed voelen in de groep en werkhouding) en 
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metacognitieve begeleiding (bewustwording leerproces en planning) door minder dan een 

kwart van de docenten (4) genoemd.  

 
Tabel 9: Aandachtspunten begeleiding 
Aandachtspunten 
 

N % Voorbeeld 

Cognitieve begeleiding 
 

14 78 “Je gaat heel duidelijk afstemmen, wat moet je 
weten/kennen/kunnen.” (Docent 6, Frans, man) 
“De start is het moeilijkst, het opzetten van goede 
onderzoeksvragen en deelvragen.” (Docent 13, 
Scheikunde, man)  

Affectieve begeleiding 
 

4 22 “Ik vind het belangrijk dat ze zich thuisvoelen in het 
groepje.” (Docent 10, Biologie, vrouw) 
“Ik let op de nieuwsgierigheid, de leerlingen moeten 
nieuwsgierig zijn.” (Docent 4, Biologie, man) 

Metacognitieve begeleiding 
 

4 22 “Dat ze zich bewust worden van hun leerproces, hun 
rol en strategie.” (Docent 6, Frans, man) 
“Dat ze bezig zijn met een planning.” (Docent 17, 
Natuurkunde, man) 

Sociale begeleiding 
 

9 50 “In de gaten te houden hoe het gaat met de 
samenwerking.” (Docent 1, Filosofie, man) 
“Ik vind het belangrijk om mijn leerlingen bij te 
brengen hoe je in een groep tot een werkstuk kunt 
komen.” (Docent 6, Frans, man) 

Organisatorische begeleiding 
 

8 44 “Dat ze contact kort houden en dat ze zich aan 
afspraken houden.” (Docent 4, Biologie, man) 
“Je bespreekt de regels die er zijn.” (Docent 14, 
Economie, man) 

 

Ook is de docenten gevraagd wanneer en hoe vaak ze hun leerlingen in de begeleiding 

van het profielwerkstuk en praktische opdrachten spraken. Twaalf docenten gaven aan dat het 

aantal keren en tijdstippen dat de leerlingen met de docent afspraken verschillend was en 

afhankelijk was van het groepje. Zo waren er groepjes die aangaven weinig behoefte te 

hebben aan begeleiding en groepjes die regelmatig langskwamen voor advies. De overige zes 

docenten gaf aan voornamelijk rondom deadlines de leerlingen te spreken. Het aantal 

deadlines varieerde eveneens per school. Vijf docenten spraken hun leerlingen ook in de klas, 

tijdens de les. Twee docenten benoemden hier, uit zichzelf, het gebruik van de computer om 

afspraken mee te maken of via de mail vragen te beantwoorden.  

De helft van de docenten vond dat het initiatief om afspraken te maken voornamelijk 

bij de leerling lag, zoals blijkt uit het volgende citaat: 

“Leerlingen weten dat ze een afspraak moeten maken, daar kunnen ze punten mee verdienen, 

ze leveren iets in dan komen ze een paar dagen later naar je toe en kunnen we het over 

hebben. De verantwoordelijkheid ligt bij de leerling, maar ze weten ook dat ze erop 

afgerekend worden als ze niet snel genoeg komen.” (Docent 10, Biologie, vrouw) 

Eén derde van de docenten zei dat het initiatief bij beide partijen lag en gaf aan dat er het 

merendeel van de tijd sprake was van een combinatie (“ Initiatief is half om half”). Slechts 

twee docenten gaven aan voornamelijk zelf initiatief te nemen om afspraken met de leerlingen 
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te maken (“Ik heb de regie”). De duur van een dergelijk gesprek was volgens alle achttien 

docenten afhankelijk van het groepje en de problemen die er zijn (“Een kleine pauze tot 

anderhalf uur”).  

 

5.2.1. Vooraf 

Om in kaart te kunnen brengen wat docenten deden voorafgaand aan het 

samenwerkingsproces, is de docenten gevraagd wat zij bespraken met de leerlingen voordat 

zij aan het profielwerkstuk of de praktische opdracht begonnen (zie Tabel 10). Alle achttien 

docenten gaven aan een dergelijk voorbereidend gesprek te voeren. Alle docenten 

verwoordden eveneens zich in dit gesprek te richten op het product. Er werden hier dingen 

besproken die op de inhoud en het profielwerkstuk of de praktische opdracht gericht waren. 

Twaalf docenten gaven aan in dit gesprek ook aandacht te besteden aan het proces, waarbij de 

meer organisatorische zaken en plan van aanpak besproken werden.  

Slechts vijf docenten richtten zich in dit voorbereidende gesprek ook op het sociale aspect van 

de begeleiding en benoemden in het gesprek onder andere het belang van goede 

samenwerking en vroegen de leerlingen hoe zij de samenwerking aan zouden gaan pakken.  

 

Tabel 10: Aandachtspunten voorafgaand gesprek. 

Vooraf n % Voorbeeld 

Product 18 100 “Vooraf bespreken is het kader uitzetten, je gaat 
onderzoeksvragen maken, deelvragen maken en een kader 
maken.” (Docent 7, Aardrijkskunde, man) 

Proces 12 67 “Ik bespreek de hele organisatorische gang van zaken. Ik geef aan 
dat er regels zijn die in het profielwerkstuk boekje zijn 
vastgelegd.” (Docent 14, Economie, man) 

Samenwerking 5 28 “Ik doe ook wel een oproep om zich daar allemaal voor in te 
zetten, mochten ze signaleren dat iemand niet goed werkt, om dat 
dan tegen mij te vertellen.” (Docent 3, Maatschappijleer, vrouw) 

 

5.2.2. Tijdens 

Op de vraag hoe docenten de groepen hielpen om met bepaalde problemen die zich 

voordoen tijdens het samenwerkend leren om te gaan, antwoordde de helft van de docenten 

dat zij met name vragend te werk gingen: zij gaven aan zowel veel vragen te stellen aan de 

leerlingen, als vragen van leerlingen te beantwoorden. 

“Nou zoals ‘Hoe verloopt de samenwerking?’ en ‘Wat heb jij nou gedaan?’. Als iemand moet 

nadenken over wat hij heeft gedaan, dan is er wat loos. En op de vraag hoe het kan dat ik hier 

nu een stuk heb liggen waar jij niks van weet. Ook apart he. ‘hebben wij een werkstuk 

gemaakt maar je hebt geen idee van paragraaf zeven’. Dan ben je er al.” (Docent 6, Frans, 

man) 
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  Daarnaast beschreven iets minder dan de helft van de docenten hun hulp als 

controlerend:  

“Je geeft instructie, instruerende taak zodat de leerlingen weten wat de taken zijn, weten hoe 

de taken verlopen, dus een instruerende taak heb je, daarna in eerste instantie afwachtend, 

laat ze eerst zelf alles maar bekijken.” (Docent 12, Biologie, vrouw)  

 

Iets minder dan een kwart van de docenten benoemde hulpaspecten die te plaatsen 

zijn in de aanmoedigende en mediërende rol. Met betrekking tot de aanmoedigende rol 

werden vooral uitspraken gedaan over het motiveren en enthousiasmeren van de leerlingen: 

“In eerste instantie ben je bezig met stimuleren en motiveren, dat is het belangrijkste dan als 

het begint, dan ben je nog niet zo sterk inhoudelijk bezig.” (Docent 14, Economie, man) 

“In Engeland maken de pimpelmeesjes doppen van melkflessen kapot en drinken het bovenste 

laagje romige melk. Dat gedrag verspreidt zich over het hele land, ze hebben dat onderzocht. 

Is dat puur imitatie? Het vogeltje ziet dat een ander vogeltje daar op die fles zit, en blijkbaar 

is daar iets te halen. Ze vliegen dan zelf naar die fles en komen er dan achter dat het werkt . 

Het is de taak van de docent om de leerling de melkfles te wijzen en niet om ze te laten zien 

hoe je het opdrinkt.” (Docent 4, Biologie, man) 

Tot slot werd de ondersteunende en disciplinerende rol maar door een beperkt aantal 

docenten genoemd, waarmee deze categorieën het minst benoemd werden. In Tabel 11 is een 

overzicht te zien van deze soorten hulp en worden per hulpaspect twee voorbeelden gegeven.  

 

Tabel 11: Hulp geboden door docenten tijdens problemen. 

Hulp N % Voorbeeld 

Vragend 9 50 “Door vragen te stellen als  ‘hoe verloopt de samenwerking?’ 
en ‘wat heb jij nou gedaan?’” (Docent 6, Frans, man)  
“Verder komt net heer op het beantwoorden van vragen van 
de leerlingen denk ik.” (Docent 1, Geschiedenis, man) 

Controlerend 7 39 “Dan kijken we daarna of ze daadwerkelijk naar elkaars 
stukken hebben gekeken” (Docent 10, Biologie, vrouw) 
“Inhoudelijk en controlerend.” (Docent 14, Scheikunde, man) 

Disciplinerend 2 
 

11 “Spreken, achter ze aan zitten” (Docent 4, Biologie, man) 
“Door ze steeds meer aan te sporen”. (Docent 10, Biologie, 
vrouw) 

Mediërend 4 22 “Dan geef ik ze wat suggesties van ‘je zou dit kunnen doen’ 
of ‘je zou dat kunnen doen’ of ‘probeer dit eens uit’.” 
(Docent 16, Scheikunde, man) 
“Ik probeer dingen te bespreken” (Docent 17, Natuurkunde, 
man) 

Aanmoedigend 4 
 

22 “Hen Motiveren.” (Docent 11, Geschiedenis, man) 
“Ik zeg, ‘kom op!’” (Docent 18, Aardrijkskunde, man) 

Ondersteunend 3 17 “Suggesties aan te dragen, soms ook met boeken te gaan 
slepen.” (Docent 1, Geschiedenis, man) 
“Door de leerlingen te helpen bij het maken van de 
planning.” (Docent 5, Geschiedenis, man) 
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5.2.3. Achteraf 

Om in kaart te kunnen brengen wat docenten deden nadat het profielwerkstuk of 

praktische opdracht werd ingeleverd, werd aan de docenten gevraagd dit proces te 

beschrijven. Het merendeel van de docenten gaf als antwoord op deze vraag een beschrijving 

van het beoordelingsproces: hierbij ging men vooral in op de becijfering, de manier van 

feedback geven en het beoordelingsformulier . Meerdere docenten noemden het 

beoordelingsproces een ‘heen-en-weer-proces’, waarbij leerlingen tijdens meerdere 

momenten gedurende het samenwerkingsproces versies van het product inleverden. Docenten 

gaven aan de kladversies van het profielwerkstuk of de praktische opdracht vervolgens te 

lezen en van commentaar te voorzien. De definitieve versie werd vervolgens opnieuw 

gelezen, beoordeeld en voorzien van een cijfer. Het profielwerkstuk werd op verschillende 

scholen afgesloten met een presentatie of een mondeling.  

Met betrekking tot de becijfering gaven alle docenten aan een onvoldoende/ 

voldoende/goed uit te moeten delen. Een aantal docenten benadrukt dat het geven van een 

onvoldoende niet mogelijk is, omdat leerlingen dan niet mogen deelnemen aan het 

eindexamen. Zij gaven eveneens aan dat veel negatieve feedback door de leerlingen als 

demotiverend werd ervaren en bovendien veel extra inspanning van de docent vroeg. Zo 

verwoordde een docent:  

“Als je een onvoldoende geeft als docent ben je zelf de klos, dan moet je ze ook weer gaan 

uitleggen wat er onvoldoende is, en ze weer op gang helpen.” (Docent 2, Filosofie, man) 

Eveneens werd door een aantal docenten aangegeven, dat het vanaf volgend jaar wel 

mogelijk is een cijfer te geven voor het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk wordt dan 

onderdeel van een samengesteld ‘combinatiecijfer’. Enkele docenten gaven aan te kunnen en 

willen verantwoorden waarom ze tot een bepaald cijfer gekomen zijn. Een andere docent 

benadrukt juist op intuïtie en ervaring te beoordelen. Op de school waar samenwerkend leren 

aangeleerd werd, werd aangegeven dat er een apart cijfer voor de samenwerking wordt 

gegeven. Dit cijfer werd berekend aan de hand van de ‘rubrics’, waarbij de 

samenwerkingsvaardigheden in meerdere categorieën en onderdelen verdeeld waren.  

Er zijn acht docenten die expliciet aangaven feedback te geven. Deze feedback werd 

schriftelijk (“Lijst met commentaar”) aan de leerlingen overgebracht, enkele docenten gaven 

expliciet aan deze ook mondeling toe te lichten. De beoordeling van de werkstukken vond 

meestal plaats op een beoordelingsformulier. Er is slechts één docent die aangeeft hier liever 

geen gebruik van te maken.  
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5.3 Deelvraag 3: Waarop beoordelen docenten hun leerlingen tijdens het samenwerken 

aan het profielwerkstuk of een praktische opdracht? 

Om te kunnen onderzoeken waarop het profielwerkstuk of de praktische opdracht beoordeeld 

werd zijn, naast de antwoorden van de docenten, ook de beoordelingsformulieren bekeken.  

 

5.3.1. Beoordeling volgens de docent 

Er is gekeken in hoeverre er in de beoordeling van de docenten beoordeeld werd op de 

aspecten ‘product’, ‘proces’ en ‘samenwerking’. Er is niet expliciet aan de docenten gevraagd 

of zij deze drie aspecten meewogen in hun beoordeling, maar gekeken welke aspecten zij uit 

zichzelf benoemden (zie Tabel 12). Op de vraag waarop docenten hun leerlingen 

beoordeelden, hadden bijna alle docenten (16) het in eerste instantie over het inhoudelijke 

aspect van het profielwerkstuk of de praktische opdracht: het product. De overige twee 

docenten hebben deze vraag niet beantwoord, aangezien ze slechts verwezen naar het 

beoordelingsformulier. Onderdeel van dit product was in veel gevallen ook de presentatie. 

Veel scholen maakten hier gebruik van om de onderzoeksperiode mee af te sluiten. Een derde 

van de docenten (6) gaf aan enkel en alleen het product te beoordelen op bijvoorbeeld inhoud, 

stijl en vorm.  

Meer dan de helft van de docenten benoemde daarnaast nog het belang van het proces 

in de beoordeling. De docenten die dit proces specificeerden hadden het met name over het 

houden aan afspraken en deadlines, plannen en het gehad hebben van voldoende gesprekken 

met de docent.  

Minder dan een kwart van de docenten benoemde expliciet het begrip 

‘samenwerking’ in deze beoordeling. Samenwerking bleek in de meeste gevallen onder het 

proces te vallen en bovendien veel te maken te hebben met het proces. Ook hier werd het 

houden aan afspraken genoemd.  

 

Tabel 12:  Beoordeling  profielwerkstuk of de praktische opdracht  

Beoordelingsaspect n % Voorbeelden 
Product 16 89 “Ik beoordeel puur inhoudelijk.” (Docent 1, Geschiedenis, 

man) 
“Voornamelijk inhoudelijk, echt het product” (Docent 2, 
Filosofie, man) 

Proces 
 

10 56 “Het houden aan afspraken, het proces.” (Docent 6, Frans, 
man) 
“Het gaat om het proces, het is een leerproces dus het geeft 
helemaal niet als het fout gaat.” (Docent 9, Wiskunde, 
man) 

Samenwerking 
 

4 22 “Dat je samengewerkt hebt, dat is een andere competentie. 
Een werkstuk kan ik zelf ook wel maken, en beter.” 
(Docent 6, Frans, man) 
“Hoe de samenwerking gegaan is.” (Docent 12, Biologie, 
vrouw) 
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5.3.2. Beoordeling volgens de formulieren 

Veel docenten benoemden uit zichzelf het beoordelingsformulier, aan de hand waarvan het 

product werd beoordeeld. Dit beoordelingsformulier werd vanuit school samengesteld en 

vervolgens door de docenten toegepast om profielwerkstukken dan wel praktische opdrachten 

te beoordelen. Niet iedere docent kiest ervoor dit beoordelingsformulier te gebruiken. Zo gaf 

een docent bijvoorbeeld aan liever op ervaring en intuïtie te beoordelen.  

Er is in eerste instantie gekeken in hoeverre de beoordelingsaspecten ‘product’, 

‘proces’ en ‘samenwerking’ terugkwamen in het beoordelingsformulier. Zoals in Tabel 13 te 

zien is, was op alle scholen aandacht voor het product in deze formulieren. Voor de 

beoordeling van het product werden met name aspecten als inhoud, kwaliteit, diepgang, vorm, 

stijl en presentatie meegenomen. Op twee scholen lijkt de beoordeling zich enkel en alleen te 

richten op dit product.   

 

Tabel 13: Inhoud van beoordelingsformulieren.  

School Product Proces Samenwerking 

 Aanwezig Uitgebreid Aanwezig Uitgebreid Aanwezig Uitgebreid 

School 1 
Eindhoven 

Ja + Ja + Nee n.v.t. 

School 2 
Alkmaar 

Ja +- Nee n.v.t. Nee n.v.t. 

School 3 
Gouda 

Ja + Ja + Ja + 

School 4 
Deventer 

Ja + Ja +- Ja +- 

School 5 
Druten 

Ja +- Ja +- Nee n.v.t. 

School 6 
Utrecht 

Ja + Ja +-  Ja +- 

School 7 
Zoetermeer 

Ja - Nee n.v.t. Nee n.v.t. 

School 8 
Houten 

Ja + Ja + Ja +- 

School 9 
Zoetermeer 

Ja + Ja + Ja + 

Totaal % 100  78  56  

 

Aangezien twee scholen (2 en 7) zich enkel lijken te richten op de beoordeling van 

het product, is te concluderen dat de overige zeven scholen ook het proces betrokken in deze 

beoordeling. Het proces bestond in veel gevallen uit het bijhouden van het logboek, het 

houden aan afspraken, zelfstandig werken en de werkhouding van de leerlingen. Meer dan de 

helft van de scholen besteedde in meer of mindere mate aandacht aan het 
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samenwerkingsproces in de beoordeling, zij het in de meeste gevallen summier. In de 

beoordeling van de samenwerking werd vooral de individuele inbreng en reflectie op het 

groepsproces meegenomen. Enkel de twee scholen (3 en 9) die aangaven met rubrics de 

samenwerking te beoordelen gingen hier dieper op in. 

 Dat er aandacht was voor het product, het proces of de samenwerking in de 

beoordeling, zegt nog weinig over de mate waarop dit in de formulieren terugkwam. Daarom 

is eveneens gekeken in welke mate van uitgebreidheid deze aspecten terugkwamen. Ook dit is 

in onderstaande Tabel te zien. Opvallend is dat de samenwerking, ondanks wel aanwezig, 

meestal summier aan bod kwam in een of twee kleine aspecten. De scholen die met rubrics de 

samenwerking beoordeelden, beoordeelden de samenwerking wel uitgebreid.  

 

5.4 Deelvraag 4: Hoe ervaren docenten de begeleiding van samenwerkend leren? 

5.4.1 Voor- en Nadelen van samenwerkend leren. 

De docenten bleken met name voordelen op organisatorisch, sociaal en cognitief gebied te 

zien (zie Tabel 14). Bijna alle docenten benoemden organisatorische voordelen van 

samenwerkend leren. Deze organisatorische voordelen hadden vooral te maken met het 

hebben van minder nakijkwerk, waardoor er meer tijd over bleef voor onder andere het 

begeleiden van de individuele leerling. 

Tabel 14: Voordelen van samenwerkend leren volgens de docent VO.  

Voordelen n % Voorbeelden 
Cognitief  
 

12 67 “Samen weet je meer dan één.” (Docent 8, Scheikunde, 
Man) 
“Dat ze samen tot een beter product kunnen komen dan 
dat ze dat individueel doen”. (Docent 12, Biologie, 
Vrouw) 

Affectief 
 

7 39 “Kan heel erg motiverend zijn, leerlingen kunnen dat 
heel erg leuk vinden.” (Docent 5 , Geschiedenis, Man) 
“Ik vind het gewoon heel leuk om te doen, dan vind ik 
dat ik een leuke les heb. “ (Docent 9, Wiskunde, Man) 

Metacognitief 
 

2 11 “Leren tijdsplanningen in te richten”. (Docent 7, 
Aardrijkskunde, Man) 
“Leerlingen bewust te maken van het leerproces dat ze 
samen doormaken.” (Docent 11, Geschiedenis, Man) 

Sociaal 
 

13 72 “Voor de leerling, ze kunnen van elkaar leren.” (Docent 
3, Maatschappijleer, Vrouw) 
“Als je goed samenwerkt kun je elkaars zwakke punten 
compenseren en ik denk dat dat een hele mooie is, dat je 
dan ook leert van elkaar.” (Docent 4, Biologie, Man) 

Organisatorisch 
 

17 94 “Het scheelt nakijkwerk en tijd”. (Docent 3, 
Maatschappijleer, Vrouw) 
“Je kunt leerlingen veel individueler begeleiden, veel 
meer maatwerk kunt geven.” (Docent 7, Aardrijkskunde, 
Man) 

Persoonlijke ontw 
 

4 22 “Ook als je later gaat studeren en werken moet je kunnen 
samenwerken.” (Docent 7, Aardrijkskunde, Man) 
“Voor een docent, omdat je een leerling klaar wilt maken 
voor de maatschappij.” (Docent 10, Biologie, Vrouw) 
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  Ook sociale voordelen werden door bijna driekwart van de docenten geregeld 

genoemd, waarbij vooral het ‘van elkaar leren’ naar voren kwam. Naast deze organisatorische 

en sociale voordelen noemde eveneens bijna driekwart van de docenten een cognitief 

voordeel. Op cognitief gebied beweerden de docenten dat het samenwerken het leerrendement 

ten goede komt en dat twee leerlingen meer weten dan één (“1+1=3”).  

Naast bovenstaande voordelen benoemde meer dan een derde van de docenten 

affectieve voordelen: samenwerken werd als ‘leuk’, ‘dynamisch’ en ‘motiverend’ ervaren 

door zowel de docent als de leerling. Ten slotte werden nog voordelen met betrekking tot de 

persoonlijke ontwikkeling en metacognitie genoemd, zij het door een gering aantal docenten. 

Net als de voordelen, blijken ook de nadelen met name organisatorisch van aard zijn 

(zie Tabel 15). Het merendeel van de docenten geeft aan dat het begeleiden van 

samenwerkend leren veel tijd kost en je snel overzicht en controle kunt verliezen. Eveneens 

werd hier aangestipt dat het bij samenwerkende leerlingen moeilijk is om het individuele 

leerrendement vast te stellen, aangezien er meestal sprake is van een groepsproduct dat 

beoordeeld dient te worden. Daarnaast noemde driekwart van de docenten het verschil in 

inzet, wat zich onder andere uit in meeliftgedrag, als belangrijk nadeel.  

 
Tabel 15:  Nadelen samenwerkend leren volgens de docent VO 
Nadelen n % Voorbeelden 
Cognitief 4 

 
22 “Leerrendement van de les is veel lager omdat ze niet op 

een strakke manier in de gaten gehouden worden.” 
(Docent 2, Filosofie, Man) 
“Het vereist een hele hoop vaardigheden om 
samenwerkend leren te kunnen begeleiden.” (Docent 18, 
aardrijkskunde, man) 

Affectief 7 
 

39 “Het wordt door de leerlingen soms als vervelend 
ervaren.” (Docent 1, Geschiedenis, Man) 
“Ook collega’s ervaren aan den lijve dat samenwerken 
ontzettend moeilijk is.” (Docent 9, Wiskunde, Man) 

Metacognitief 0 0  
Sociaal 6 

 
33 “Als dingen samen worden gaan dan gaan er dingen fout, 

vanochtend nog maakten leerlingen elkaar uit voor ‘rotte 
vis’.” (Docent 5, Geschiedenis, Man) 
“Sommige leerlingen zijn niet zo goed in samenwerken.” 
(Docent 10, Biologie, Vrouw) 

Organisatorisch 15 
 

83 “Het kost gewoon veel tijd.” (Docent 1, Geschiedenis, 
Man) 
“Dus je bent heel snel de controle kwijt.” (Docent 2, 
Filosofie, Man) 
“Beoordelen is lastiger, weinig zicht op wie wat nou 
heeft gedaan, het individuele leerrendement.” (Docent 3, 
Maatschappijleer, Vrouw) 

Inzet 13 
 

72 “De kans dat er iemand meelift, de kans dat als je meelift 
dat je zelf niks leert.” (Docent 4, Biologie, Man) 
“Dan hoor je wel van leerlingen ‘ja maar ik heb veel 
meer gedaan’”. (Docent 11, Geschiedenis, Man) 
“Bij groepswerk raken altijd kinderen ondergesneeuwd 
die zich dan niet individueel ontwikkelen.” (Docent 15, 
Maatschappijleer, Man) 
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5.4.2 Overzicht 
Er is in de interviews expliciet aan de respondenten gevraagd in hoeverre zij in staat waren 

om de groepjes te volgen met betrekking tot de samenwerking en de inhoudelijke 

vorderingen. Onderstaande Tabel 16 geeft een overzicht van de antwoorden die de docenten 

gegeven hebben. In deze Tabel is te zien dat ongeveer driekwart van de docenten het als lastig 

of zelfs onmogelijk ervaarde om het overzicht op de samenwerking te behouden, zoals te zien 

in onderstaande citaten:  

“Binnen de klas is het begeleiden van samenwerkend leren geen probleem, maar buiten de 

klas, dat gaat niet.” (Docent 14, Economie, man) 

“Soms kom je er pas achter tijdens zo’n gesprek, het kost heel veel moeite om erachter te 

komen wat er nou precies aan de hand is en wat er knelt.” (Docent 10, Biologie, vrouw) 

De overige twee docenten gaven aan wel redelijk tot veel zicht op de samenwerking te 

hebben.  

Met betrekking tot de inhoudelijke vorderingen gaven bijna alle docenten aan deze 

gemakkelijker te kunnen volgen, dan de vordering op het gebied van de samenwerking. Het 

merendeel van de respondenten gaf aan redelijk tot veel zicht te hebben op de inhoudelijke 

vorderingen. Slechts twee docenten gaven aan ook de inhoudelijke vorderingen lastig of niet 

te kunnen volgen.  

 
Tabel 16: Zicht samenwerking en inhoudelijke vorderingen. 
Zicht  Samenwerking Inhoud 
 n % n % 
Nee 5 28 1 6 
Lastig 8 44 1 6 
Redelijk 2 11 8 44 
Ja 3 17 7 39 

 

Er is eveneens gevraagd wat de voorwaarden waren om de samenwerking dan wel de 

inhoudelijke vorderingen te kunnen volgen. Door de docenten werden het ‘afhankelijk zijn 

van je leerling’, het ‘kennen van je leerling’ en het ‘zien van de samenwerking’ als 

belangrijke voorwaarden genoemd. Zo verwoordde een docent:  

“Een samenwerking begeleiden, dat is natuurlijk heel moeizaam, als je daar weinig zicht op 

hebt. Je bent afhankelijk van hoe leerlingen daar zelf over berichten, hoe zij vertellen dat hun 

samenwerking verloopt.” (Docent 11, Geschiedenis, man) 

De leraren gaven aan dat zicht op de samenwerking vergemakkelijkt werd als zij meer tijd 

hadden, de leerlingen in de klas zagen samenwerken en de leerlingen kenden.  

Ondanks dat meerdere docenten aangaven zicht te hebben op de inhoudelijke 

vorderingen, benoemden zij hier eveneens een aantal voorwaarden. Docenten benoemden het 

belang van tussentijdse inlevermomenten om het zicht op de inhoudelijke vorderingen te 
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behouden, ook was het regelmatig lezen van tussenproducten en het spreken van de leerlingen 

van belang: “Communicatie en overleg, daar gaat het om.” (Docent 6, Frans, man) 

Acht docenten gingen verder in op het belang van het ‘kennen’ of in de klas hebben 

van je leerlingen. Zij beweerden dat zij het gemakkelijker vinden om leerlingen die ze kennen 

te begeleiden, dan leerlingen die ze nog niet eerder in de klas hebben gehad. De leraren die 

alleen leerlingen begeleidden die ze kenden, gaven eveneens aan meer zicht op de 

samenwerking te hebben. Doordat de docenten in dat geval weten wat voor type leerlingen ze 

begeleiden, kunnen ze hun begeleiding hier op aanpassen. Vanuit deze gedachte gaf een 

enkele docent aan dat het verstandig is om alleen leerlingen te begeleiden die je in de klas 

hebt gehad: “En het kennen van je leerlingen, dat zou ook een must moeten zijn.” (Docent 13, 

Scheikunde, man). 

 

5.4.3 Problemen en Knelpunten 

Aangezien dit onderzoek zich vooral richt op de knelpunten die docenten ervaren in de 

begeleiding van samenwerkende leerlingen, is de docenten gevraagd tegen welke problemen 

zij en hun leerlingen aanliepen en welke knelpunten ze in deze begeleiding ervaarden.  

Met betrekking tot de problemen gaf het merendeel van de docenten opnieuw aan dat 

deze met name voorkwamen op organisatorisch gebied, waarbij het gebrek aan tijd een 

probleem was voor zowel de begeleidende docenten als de leerling.  

De helft van de docenten had het daarnaast ook over cognitieve problemen: het 

begintraject wordt door meerdere docenten als moeilijk bestempeld, waarbij leerlingen veel 

ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld het opstellen van onderzoeksvragen. Ook is de 

inhoud van het profielwerkstuk soms beneden de maat. Eén van de docenten wist mooi te 

verwoorden hoe frustrerend het voor hem was tegen cognitieve problemen aan te lopen: 

“Om het even metaforisch te zeggen, ze zitten eigenlijk steeds met een dood geboren kind 

ofzo. En ik moet dat dan nieuw leven in blazen iedere keer weer. Dat kind wil niet gaan leven. 

En zij krijgen steeds meer een hekel aan dat kind.” (Docent 2, Filosofie, man) 

De overige affectieve, metacognitieve, sociale problemen en problemen met de inzet 

van leerlingen werden door ongeveer één derde van de docenten aangestipt. Affectieve 

problemen hadden in dit geval vooral betrekking op de houding van de leerlingen, waarbij het 

gebrek aan motivatie en discipline een rol spelen. Metacognitieve problemen werden 

omschreven als het gebrek aan planningsvaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel. De 

sociale problemen uitten zich in de samenwerking tussen de leerlingen, net als de problemen 

met betrekking tot inzet, waar meeliftgedrag opnieuw een grote rol speelde. Een overzicht van 

alle door de docenten benoemde problemen is te zien in Tabel 17. 
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Tabel 17: Problemen tijdens de begeleiding van samenwerkend leren 
Probleem n % Voorbeeld 
Cognitief 
 

9 50 “Daar zit het grootste probleem, in dat begintraject, daar ben 
ik dan het meest mee bezig om met de leerlingen een goed 
geformuleerde probleemstelling op te zetten.” (Docent 1, 
Geschiedenis, Man) 
“De leerlingen hebben gebrek aan onderzoeksvaardigheden.” 
(Docent 2, Filosofie, Man) 
“Inhoud van profielwerkstuk is beneden de maat.” (Docent 
11, Geschiedenis, Man) 

Affectief 
 

6 33 “Vaak kunnen ze elkaar niet voldoende motiveren.”(Docent 
2, Filosofie, Man) 
“Gebrek aan discipline.” (Docent 13, Scheikunde, Man) 

Metacognitief 
 

6 33 “Planning maken, goed leren plannen.” (Docent 13, 
Scheikunde, Man) 
“Gebrek aan verantwoordelijkheid.” (Docent 7, 
Aardrijkskunde, Man) 

Sociaal 
 

5 28 “Dat de samenwerking niet helemaal goed verloopt.” (Docent 
3, Maatschappijleer, Vrouw) 
“Problemen in de samenwerking.” (Docent 15, 
Maatschappijleer, Man) 

Organisatorisch 
 

15 83 “Ik heb altijd te weinig tijd.” (Docent 2, Filosofie, Man)  
“Het maken van afspraken is moeilijk.” (Docent 4, Biologie, 
Man)  
“Het houden aan deadlines.” (Docent 10, Biologie, Vrouw) 

Inzet 
 

7 39 “Er is één leerling die zegt, ik heb alles al klaar en de andere 
leerlingen doen niks.” (Docent 7, Aardrijkskunde, Man) 
”Leerlingen zich verschuilen achter iemand die ‘beter zou 
zijn’.” (Docent 6, Frans, Man) 

 
Aan het einde van het interview werd opnieuw expliciet aan de docenten gevraagd 

welke knelpunten zij zien als de belangrijkste knelpunten van het begeleiden van 

samenwerkend leren. In Tabel 18 is een overzicht weergegeven van de knelpunten die de 

docenten genoemd hebben. Eveneens waren het vooral de organisatorische knelpunten die 

naar voren kwamen. Hierbij benoemde de docent het gebrek aan faciliteiten, met betrekking 

tot tijd, geld en ruimte. Daarnaast speelde het gebrek aan overzicht een belangrijke rol.  

Naast het organisatorische gesprek werden eveneens door een derde van de docenten 

enkele affectieve en sociale knelpunten benoemd. Hierbij gaf de docent aan het moeilijk te 

vinden om met de problemen die komen kijken bij de samenwerking om te gaan. Zo 

illustreerde een docent:  

“Ik kan niet altijd leerlingen helpen met problemen met de samenwerking. Dat is het zelfde 

als dat een huwelijk stuk loopt, soms kun je blijven praten, je kunt in therapie gaan, maar als 

men niet wil dan houdt het op. Zo is het met samenwerken hier ook: daarom wil ik ook dat 

mensen van tevoren aangeven van ‘ ik doe het liever alleen’. Dan ben ik niet zo van doe het 

wel, ookal zeg ik wel dat het verstandiger is. Ik ga het niet verplichten.”(Docent 1, 

Geschiedenis, man) 

Ook werden er met betrekking tot de affectieve knelpunten verschillende leerling-

kenmerken benoemd die als vervelend werden ervaren, zoals; hun werkhouding, motivatie, 
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frustratie en de onrust die het samenwerken met zich meebrengt. Met betrekking tot het 

sociale aspect, werd eveneens aangegeven dat leerlingen het moeilijk vonden om elkaar 

feedback te geven. De aspecten cognitie, metacognitie en inzet werden in dit verband relatief 

weinig genoemd, respectievelijk hadden de docenten met betrekking tot deze knelpunten het 

over: de geringe inhoud van het product, gebrek aan zelfstandigheid en verschil in inzet 

tussen de verschillende leerlingen.  

In dit onderzoek kwam het tijdsaspect met betrekking tot de nadelen van 

samenwerkend leren, de problemen en knelpunten van de begeleiding hiervan al meerdere 

malen naar voren. Alle docenten hebben in hun interview een keer het gebrek aan tijd 

genoemd. Het gebrek aan tijd werd veelal geformuleerd vanuit het geringe aantal uren dat de 

docenten ter beschikking kregen vanuit de school: 

“Je hebt niet de tijd, er zijn geen weken of middagen vrij gemaakt om die leerlingen 

begeleiden. Dus mijn begeleiding is gewoon in tussenuren ofzo, mijn eigen tijd.”(Docent 2, 

Filosofie, man). 

De docenten gaven aan dat de begeleiding met name plaatsvond in de eigen tijd van 

de docenten, zoals pauzes en tussenuren. Gemiddeld kregen de docenten twee tot acht uur 

betaald vanuit de school om de begeleiding van het profielwerkstuk vorm te geven. Dit werd 

door het merendeel van de docenten als veel te weinig ervaren. De begeleiding van de 

praktische opdrachten kostte ook veel tijd, maar deze gebeurde voornamelijk in de klas.  

 
Tabel 18: Knelpunten die docenten ervaren tijdens de begeleiding van samenwerkend leren. 
Knelpunten n % Voorbeeld 
Cognitief 
 

4 22 “Inhoudelijke formulering van hoofd- en deelvragen.” 
(Docent 1, Geschiedenis, man) 
“Profielwerkstuk inhoudelijk onvoldoende.” (Docent 9, 
Wiskunde, man) 

Affectief 
 

6 33 “Het is gewoon niet zo mijn ding.” (Docent 5, Geschiedenis, 
man) 
“Werkhouding, motivatie, frustraties en onrust van de 
leerlingen.” (Docent 13, Scheikunde, man) 

Metacognitief 
 

3 17 “Begeleiding vereist analytisch denkvermogen van de 
docent.” (Docent 9, Wiskunde, man) 
“Leerlingen gebrek aan zelfstandigheid.” (Docent 13, 
Scheikunde, man) 

Sociaal 
 

5 28 “Problemen in groepjes.” (Docent 1, Geschiedenis, man) 
“Elkaar feedback geven, is moeilijk voor de leerlingen.” 
(Docent 10, Biologie, vrouw) 

Organisatorisch 
 

15 83 “Ik heb de tijd niet, dus mijn begeleiding is gewoon in 
tussenuren ofzo, mijn eigen tijd.” (Docent 2, Filosofie, man) 
“Gebrek aan ruimte en overzicht.”  (Docent 15, 
Maatschappijleer, man) 
“Meten van individueel leerrendement is moeilijk.” (Docent 
9, Wiskunde, man) 

Inzet 
 

2 11 “Soms het verschil in inzet tussen de verschillende 
leerlingen.” (Docent 3, Maatschappijleer, vrouw) 
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5.4.4 Oplossingen 

Zonder dat hier expliciet naar gevraagd werd kwamen een aantal docenten met ideeën om de 

begeleiding van samenwerkend leren te vergemakkelijken. Deze ideeën lagen allemaal op het 

gebied van de organisatie. In de eerste plaats vonden zij dat de begeleiding en het zicht op de 

samenwerking verbeterd konden worden als er meer tijd, meer geld en betere ruimte 

beschikbaar kwam voor de begeleiding van profielwerkstukken en praktische opdrachten. Een 

aantal docenten gaf aan het fijn te vinden als de begeleiding van het profielwerkstuk door de 

school serieuzer genomen zou worden. Een aantal docenten benoemde de wens vaste, 

ingeroosterde profielwerkstuk-uren te krijgen.  

Ook werd door docenten de wens genoemd het aantal groepjes dat begeleid wordt 

gelijk over de docenten te verdelen. Meerdere docenten gaven aan het als frustrerend te 

ervaren dat de vakken geschiedenis, biologie en economie veel meer of zelfs teveel groepjes 

begeleidden en de andere vakgebieden (zoals de vreemde talen) bijna geen. Er moet, volgens 

hen, door de school een maximum vastgesteld worden aan het te begeleiden groepjes. Tien 

groepjes begeleiden werd als (te) veel ervaren.  

Een docent kwam, ten slotte, met een idee om meeliftgedrag op te lossen, dan wel aan 

het licht te krijgen:  

“Ik wilde eigenlijk iets bedenken waarmee ik in alle gevallen meeliftgedrag boven tafel kon 

krijgen. Toen had ik iets gemaakt waarbij ze aan moesten geven welke onderdelen van hun 

PO onder hun verantwoordelijkheid viel. We hebben meestal groepjes van drie. Ik vraag dan: 

“Hoeveel procent is van jou?” en hoeveel procent ze globaal inschatten als de inbreng van 

andere groepsleden. Dat zou normaal dan zo’n 33% moeten zijn, maar dat kan ook 20% zijn. 

Nou dan kun je dat gewoon mengen, als ze het daar allemaal mee eens zijn, dan is dat een 

duidelijk verhaal. Die jongen die gaf toen heel netjes aan dat hij veel minder gedaan had. En 

omdat zij neigden naar een ‘goed’ voor hun eindproduct heb ik gezegd, dan krijgen jullie een 

goed en de andere een voldoende.” (Docent 9, Wiskunde, man) 

 
5.4.5 Mening 

Toen de docenten gevraagd werd hoe zij het vonden om groepjes leerlingen die samenwerken 

te begeleiden, antwoordde bijna iedereen volmondig: ‘Leuk!’. Twee docenten benoemden met 

name de minder leuke kanten van deze begeleiding, zoals te zien in onderstaande citaten. Eén 

docent hoopt zelfs ieder jaar dat hij geen groepjes hoeft te begeleiden.  

“Als het groepje goed samenwerkt, is het heerlijk, maar om onwillige honden aan het werk te 

krijgen is verschrikkelijk.” (Docent 15, Maatschappijleer, man).  

“Het is allemaal onmacht. Ik heb er nog niet eens achter kunnen komen of ik daadwerkelijk 

een goede begeleider ben, omdat hier geen tijd voor is.” (Docent 2, Filosofie, man) 
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De argumenten die de docenten gaven om hun mening te onderbouwen lagen 

voornamelijk op cognitief, organisatorisch en affectief gebied. Op cognitief gebied zien de 

docenten de begeleiding ook als een vakinhoudelijke verdieping. Zij gaven aan het prettig te 

vinden intensief met hun vak bezig te zijn. Ten slotte werd door docenten eveneens de 

keerzijde van de begeleiding aangegeven. Zij noemden het ‘niet leuk’, ‘moeilijk’, 

‘frustrerend’ en ‘vervelend’ als bepaalde groepjes niet lopen. Met betrekking tot het 

organisatorische deel kwam opnieuw het gebrek aan tijd naar voren. 

Tevens is de docenten gevraagd naar de tevredenheid met betrekking tot de eigen 

begeleiding. Veertien docenten bleken tevreden over hun eigen begeleiding, twee docenten 

niet. Het merendeel van de docenten noemde iets wat in hun ogen beter kon, of waar ze 

ontevreden over waren. De aspecten van begeleiding waar de docenten ontevreden over 

waren, hadden vooral betrekking op de organisatorische en de procesgerichte begeleiding, 

zoals verwoord door een docent:  

“ Ik vind het wel vervelend als het me niet lukt om groepjes die naast elkaar werken met 

elkaar te laten werken als het maar toch steeds ‘gezamenlijke’ werkjes zijn die niet door 

elkaar beoordeeld worden. Dat vind ik wel moeilijk. Maar dan doen ze ook niets met mijn 

feedback en krijgen ze ook niet de punten die daarvoor staan.” (Docent 10, Biologie, vrouw). 

Op organisatorisch gebied werd opnieuw de wens voor meer faciliteiten met 

betrekking tot tijd en ruimte uitgesproken. Docenten zouden graag meer tijd investeren in de 

begeleiding, maar doen dit vaak niet vanwege gebrek aan tijd.  

 

5.5 Deelvraag 5: In hoeverre wordt er in het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van 

computers tijdens het samenwerkend leren? 

 

Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat alle scholen in meer of mindere mate gebruik maakten van 

computers tijdens het samenwerkend leren (zie Tabel 19). De computer werd met name 

ingeschakeld voor het gebruik van ‘WORD’, ‘Het Internet’ en het houden van presentaties. 

Bijna alle docenten gaven aan regelmatig afspraken te maken via de mail en ook tussentijdse 

producten toegestuurd te krijgen van leerlingen. Het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk 

via de computer ‘samengewerkt wordt’ door de leerlingen. Wel worden er chatprogramma’s 

genoemd: 

“Leerlingen gebruiken waarschijnlijk wel msn.” (Docent 3, Maatschappijleer, vrouw).  

Tevens gaven veertien docenten aan dat er op de scholen de mogelijkheid is om 

gebruik te maken van de Elektronische Leer Omgeving (ELO). Vijf van deze docenten 

bevestigden zelf daadwerkelijk actief te zijn met het gebruik van de ELO, zoals geïllustreerd 

in het volgende citaat:  



Masterthesis – Rineke van Kampen – Augustus 2008 51 

“We hebben nu een digitale leeromgeving waar ze allerlei bestanden op kunnen zetten, dan 

kan iemand daar een bestand opslaan en dan kan iemand anders van het groepje daar weer 

aan verder gaan. Bij mij moeten ze er in werken. Ze slaan daar worddocumenten in op en er 

zit een forum in waar ze met elkaar kunnen discussiëren.” (Docent 10, Biologie, vrouw) 

De overige docenten die ontkennend reageerden op aanwezigheid van de ELO op 

school, lijken hier soms slechts niet van op de hoogte te zijn, aangezien hun collega’s wel 

aangeven hier gebruik van te maken. Op één van de negen scholen was er daadwerkelijk geen 

ELO aanwezig. De scholen die wel een ELO hadden, gebruikten niet allemaal dezelfde ELO. 

Er werden verschillende ELO’s genoemd, zoals: Fronter, Teletop, Moodle en It’s Learning. 

Het merendeel van de docenten was enthousiast over het gebruik van deze ELO. Een aantal 

benoemden zelfs expliciet de mogelijkheden om in de toekomst hier beter en gemakkelijker 

mee te kunnen begeleiden.  

“Als ik een goed instrument zou hebben, dat mij in staat stelt om leerlingen te begeleiden, en 

dat mag op afstand zijn, waarbij ik zicht krijg op het proces dat zich ontwikkelt, zou ik veel 

liever samenwerken. Ik kan me daar heel wat bij voorstellen, ik maak intensief gebruik van 

onze elektronische leeromgeving. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je dat 

begeleiding en ondersteuning van leerlingen via de ELO werkt. Ik heb tot nu toe nog niet met 

logboeken gewerkt, maar ik kan me voorstellen dat het een heel goed instrumenten zou 

kunnen zijn om te begeleiden.” (Docent 14, Economie, man) 

Slechts twee docenten geven aan zelf liever helemaal geen gebruik te maken van de 

computer en benoemen hier dat zij liever face to face afspraken maken dan via de mail.  

 

Tabel 19:  Computergebruik op het voortgezet onderwijs 

Computergebruik n % 

Er wordt gebruik gemaakt van computers op school 16 89 

Docent maakt liever geen gebruik van computers 2 11 

Er is een ELO op de school aanwezig 14 77 

Docent maakt gebruik van de ELO 5 28 
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6. Conclusie en Discussie  

In dit onderzoek is nagegaan hoe docenten de begeleiding van samenwerkend leren ervaren in 

de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Er staan meerdere vragen centraal: (1) hoe 

samenwerkend leren geïmplementeerd is in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, (2) 

hoe docenten dit begeleiden, (3) waarop docenten hun leerlingen hierbij beoordelen, (4) hoe 

zij deze begeleiding ervaren en (5) in hoeverre er bij deze samenwerking gebruik wordt 

gemaakt van computers. Er is met name gekeken naar de knelpunten die docenten ervaren in 

de begeleiding van het profielwerkstuk en praktische opdrachten in de bovenbouw van het 

voortgezet onderwijs. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn achttien 

docenten geïnterviewd.  

 

6.1 Samenwerkend leren 

Docenten benadrukken in hun definitie van samenwerkend leren vooral de sociale 

aard van samenwerkend leren, waarbij ‘samen en van elkaar leren’ centraal staat. Meer dan de 

helft van de docenten benadrukt eveneens het cognitieve voordeel dat de leerlingen door 

middel van deze samenwerking behalen. Zij benoemen hier het verkrijgen van meer diepgang 

in het product en een hoger leerrendement.  

Ondanks dat eerder onderzoek suggereert dat er in het voortgezet onderwijs weinig 

gebruik wordt gemaakt van samenwerkend leren (Van der Linden & Roelofs, 1997; Veenman 

et al., 2002; Veugelers, 2004; Gillies, 2006), blijkt uit dit onderzoek dat er in de bovenbouw 

van het voortgezet onderwijs wel degelijk in meer of mindere mate samengewerkt wordt. 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan regelmatig samen te werken, waarbij er 

zowel in de klas door middel van groepsopdrachten en practica wordt samengewerkt, als 

buiten de klas met profielwerkstukken en praktische opdrachten. De vraag is wel in hoeverre 

hier daadwerkelijk sprake is van samenwerkend leren, of dat de leerlingen het werk alleen 

verdelen en naast elkaar werken of één leerling al het werk doet.  

Docenten benoemen met name organisatorische en affectieve redenen om af en toe 

geen gebruik te willen maken van samenwerken. Organisatorische redenen hebben betrekking 

op de hoeveelheid tijd die het begeleiden van samenwerkend leren inneemt, de onrust die dit 

met zich meebrengt en het moeilijk te bepalen individuele leerrendement. Op affectief gebied 

geven docenten aan dat het begeleiden van samenwerkend leren moeilijk is en dat leerlingen 

soms liever alleen werken.  

Ondanks dat uit eerder onderzoek blijkt dat docenten niet getraind worden om het 

leren in groepen te faciliteren (Veenman, et al., 2002), lijkt dat in dit onderzoek wel het geval. 

Meer dan de helft van de docenten beweert vanuit school een keer een studiedag of training 

met betrekking tot samenwerkend leren gehad te hebben. Dit verschil kan verklaard worden, 

doordat het onderzoek van Veenman et al. gericht is op het basisonderwijs en niet op het 
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voortgezet onderwijs. Ook kan het zijn dat docenten hier sociaal wenselijk geantwoord 

hebben, omdat zij het gevoel hadden dat de onderzoeker wilde horen dat er sprake van 

training geweest is. Dit is mogelijk ook het geval bij de vraag of er vaak samengewerkt wordt. 

Daarnaast is het eveneens mogelijk dat het trainen van docenten in het begeleiden van 

samenwerkend leren tegenwoordig meer gebruikelijk is. Dit kan bevestigd worden door het 

toenemende aanbod aan trainingen op dit gebied bij bijvoorbeeld schoolbegeleidingsdiensten.  

 

6.2 Begeleiding van samenwerkend leren 

Docenten geven uiteenlopende beschrijvingen van de rol die zij als begeleider 

innemen. Er is een duidelijke dimensie te zien die de ‘nieuwe’ rol, waarover al eerder 

gesproken werd, weergeeft (Van der Schaaf, 2000; Bolhuis & Voeten, 2001; Veenhoven, 

2004; Vermunt, 2006) . Zo spreken docenten enerzijds over een coachende, vragende, 

afwezige en intermediërende rol en anderzijds over een aanwezige, sturende rol als agent.  

De begeleiding van profielwerkstukken en praktische opdrachten is met name gericht 

op cognitieve aspecten, deze heeft betrekking op de inhoud van het product. Docenten geven 

aan veel hulp te moeten bieden in het opstellen van onderzoeksvragen. De helft van de 

docenten beweert zich in deze begeleiding tevens te richten op sociale aspecten met 

betrekking tot de samenwerking.  

Het aantal keren dat de docenten de leerlingen in het begeleidingsproces spreken is 

afhankelijk per groepje leerlingen en vindt vooral plaats rondom deadlines. Hoewel het 

merendeel van de docenten aangeeft dat het initiatief om afspraken te maken bij de leerling 

ligt, zijn er ook docenten die aangeven ook wel eens het initiatief te nemen. Een aantal 

docenten geeft aan liever zelf volledig de regie in handen te houden. 

In gesprekken die voorafgaan aan het proces van samenwerkend leren, worden 

volgens alle docenten voornamelijk dingen besproken met betrekking tot het product. Er 

wordt ingegaan op de vorm en inhoud van de praktische opdracht of het profielwerkstuk en 

worden leerlingen geholpen bij het maken van hun onderzoeksopzet. Daarnaast geeft 

tweederde van de docenten aan aandacht te besteden aan het proces, zoals het bespreken van 

regels en het maken van afspraken. Slechts minder dan éénderde van de docenten benoemt het 

sociale aspect. Hieruit blijkt dat tweederde van de docenten voorafgaand aan de 

samenwerking, niet bespreekt hoe de leerlingen moeten samenwerken en deze samenwerking 

niet structureert. Mogelijk worden de voordelen van samenwerkend leren, door gebrek aan 

aandacht voor de samenwerking, niet geoptimaliseerd (Gillies, 2004). 

Tijdens het begeleidingsproces is de hulp die de docenten bieden voornamelijk 

vragend en controlerend. De vragende begeleiding heeft zowel betrekking op het stellen van 

open vragen aan de leerlingen als het beantwoorden van hun vragen. De controlerende rol 

wordt omschreven door de docenten als het nakijken en beoordelen van de producten. Het kan 
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zijn dat gebrekkig gebruik van de overige communicatievaardigheden veroorzaakt wordt door 

gebrek aan specifieke training op dit gebied (Gillies, 2006). Aangezien deze gedragingen 

observeerbare categorieën van docentgedrag zijn, zou observatie van de 

begeleidingsgesprekken uit moeten wijzen in hoeverre de docent de verschillende types van 

verbale interactie daadwerkelijk gebruikt.  

 

6.3 Beoordeling van samenwerkend leren 

Uit dit onderzoek blijkt, net als in de begeleidingsgesprekken, dat de beoordeling van 

de profielwerkstukken en de praktische opdrachten vooral op het product en de inhoud gericht 

is. Bijna alle docenten benoemen dit expliciet. Meer dan de helft van de docenten geeft aan 

ook het proces mee te nemen in de beoordeling. Procesgerichte beoordeling heeft dan met 

name betrekking op het houden aan afspraken en wordt door sommige docenten slechts 

gedefinieerd als ‘het proces’. Minder dan een derde van de docenten geeft aan ook de 

samenwerking mee te nemen in de beoordeling. Opvallend is dat analyse van de 

beoordelingsformulieren niet exact dezelfde verhouding aangeeft. Alle formulieren blijken 

voor het overgrote deel gericht te zijn op het product, waarbij inhoudelijke aspecten als stijl, 

vorm, diepgang en opbouw meegenomen worden. Daarnaast laat het merendeel een groot 

aantal procesmatige beoordelingsaspecten zien. Ook hier komt het houden aan afspraken naar 

voren. Meer dan de helft van de scholen heeft in meer of mindere mate aandacht voor de 

samenwerking in de beoordelingsformulieren. Het aantal aspecten dat op de samenwerking 

gericht is, is in verhouding tot de product- en procesmatige aspecten echter zeer beperkt. 

Alleen op de scholen waar gebruik wordt gemaakt van rubrics werd de samenwerking 

uitgebreid en gedetailleerd beoordeeld.  

Het is niet duidelijk in hoeverre docenten daadwerkelijk gebruik maken van deze 

beoordelingsformulieren, enkele docenten gaven aan liever op ‘ervaring en intuïtie’ te 

beoordelen. Nader onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in dit beoordelingsproces, 

mogelijk door een aantal docenten te volgen wanneer zij hardop denkend de producten 

beoordelen.  

 

6.4 Ervaring docenten begeleiding samenwerkend leren 

Uit de door de leerkrachten benoemde voor- en nadelen van samenwerkend leren 

blijkt dat de meeste docenten van mening zijn dat samenwerkend leren veel van hen vergt op 

organisatorisch gebied. Enerzijds denken zij tijd over te houden voor individuele begeleiding 

en het hebben van minder nakijkwerk, anderzijds geven zij aan dat de begeleiding enorm veel 

tijd kost en voornamelijk in eigen tijd moet plaatsvinden. Met betrekking tot de voordelen van 

samenwerkend leren verwoorden zij, net als in het onderzoek van Ros (1994), sociale en 

cognitieve voordelen die van toepassing zijn op de leerling. De leerlingen leren samenwerken 
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met elkaar, leren van elkaar en compenseren elkaars sterke en zwakke punten. Op cognitief 

gebied wordt aangegeven dat twee leerlingen meer weten dan één en zij door samen te 

werken meer diepgang in hun product aan kunnen brengen. Organisatorische voordelen 

kwamen in het onderzoek van Ros niet naar voren, terwijl deze in dit onderzoek door bijna 

alle docenten benoemd zijn. Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt doordat de 

samenwerking in het onderzoek van Ros in de klas plaatsvindt in plaats van buiten de klas en 

buiten het gezichtsveld van de docent, zoals in dit onderzoek het geval is. Bovendien richt zij 

zich op het basisonderwijs, dit type leerling zal andere begeleiding nodig hebben dan 

leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

Het onderzoek van Ros (1994) komt wel overeen wat betreft de nadelen, hier zijn het 

met name het organisatorische aspect en het verschil in inzet dat de docent als nadeel ervaart. 

In dit onderzoek worden eveneens naast de organisatorische nadelen met betrekking tot de 

hoeveelheid tijd die de begeleiding in beslag neemt en het moeilijk te meten individuele 

leerrendement, de inzet van de leerlingen als een belangrijk nadeel aangestipt. Dit nadeel 

heeft te maken met meeliftgedrag van de leerlingen.  

Met betrekking tot het overzicht op vorderingen op zowel samenwerking- als 

inhoudelijk gebied, antwoorden bijna alle docenten dat zicht op de inhoudelijke vorderingen 

gemakkelijker is dan het volgen van de samenwerking. Het grootste deel van de docenten 

geeft aan geen of lastig zicht te hebben op de samenwerking, doordat zij zelden tot niet bij 

deze samenwerking aanwezig zijn. Inhoudelijk zicht op de vorderingen blijkt gemakkelijker, 

maar eveneens niet altijd haalbaar. Om dit te kunnen verklaren is gevraagd naar de 

voorwaarden die docenten nodig hebben om zicht te hebben op deze vorderingen. De docent 

geeft aan afhankelijk te zijn van signalen van de leerlingen. Overzicht is gemakkelijker te 

behouden als de docent de leerling kent. Het regelmatig spreken van de groepjes en het 

tussentijds kunnen inzien van tussenproducten wordt als belangrijk gezien.  

Net als bij de nadelen, blijkt uit de problemen en knelpunten die in kaart gebracht zijn 

eveneens dat het organisatorische aspect van de begeleiding door de docent het meest 

benoemd is (beiden 83%). Opvallend is opnieuw het tijdsaspect dat binnen deze problemen en 

knelpunten van organisatorische aard het meest benoemd wordt. Dit sluit aan bij eerder 

onderzoek van Leenders (2003). Gebrek aan tijd is dan ook het grootste knelpunt. Naast de 

organisatorische problemen merken de docenten cognitieve problemen op. Zij beweren dat 

het opstartproces met het formuleren van onderzoeksvragen voor de leerlingen erg moeilijk is 

en de inhoud van het profielwerkstuk vaak beneden de maat. Hier is veel ondersteuning van 

de docent bij nodig.  

Dit onderzoek bevestigt dat docenten moeite hebben met het realiseren van de 

begeleidende rol (Van der Schaaf, 2000; Bolhuis, 2004). Met betrekking tot de knelpunten 

benoemen meerdere docenten, net als in eerder onderzoek van Dolmans et al. (2006) en 
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Veenman et al. (2002), affectieve knelpunten. Zij geven aan het moeilijk te vinden om 

samenwerkend leren te begeleiden en moeite te hebben om met de problemen die hierbij 

komen kijken om te gaan. Ook de werkhouding, onrust en motivatie van de leerlingen speelt 

hierbij een rol.  

 Docenten zelf geven aan, ondanks de grote hoeveelheid nadelen, problemen en 

knelpunten, tevreden te zijn over de begeleiding die zij geven. Zij benoemen hier echter wel 

enkele verbeteringspunten. Eveneens gaven bijna alle docenten aan het leuk te vinden om 

samenwerkend leren te begeleiden.  

Of de leerlingen ook tevreden zijn over deze begeleiding is niet duidelijk. Eerder 

onderzoek toont aan dat de begeleiding van samenwerkend leren vaak te kort schiet (Bolhuis 

en Voeten, 2001; Dolmans et al., 2006). Of dat in dit onderzoek ook het geval is, is onbekend. 

Aangezien in dit onderzoek slechts de visie van de docent is meegenomen, is het mogelijk dat 

de leerlingen de begeleiding anders zien dan dat de docenten dit doen.  

 

6.5 Het gebruik van computers 

Ten slotte toont dit onderzoek aan dat op alle deelnemende scholen in meer of 

mindere mate gebruik wordt gemaakt van computers tijdens samenwerkend leren. Of de 

computer daadwerkelijk voor het samenwerken in wordt gezet is niet bekend. Wel geeft het 

overgrote deel van de docenten aan de mogelijkheid te hebben met een elektronische 

leeromgeving te werken. Slechts vijf docenten bevestigen dit ook daadwerkelijk te doen.  

 

6.6 Discussie 

Een aantal tekortkomingen van dit onderzoek beïnvloedt mogelijk de 

generaliseerbaarheid van de resultaten. Allereerst is dit type onderzoek meer gevoelig voor 

beslissingen die de betrouwbaarheid van de resultaten ondermijnen, in vergelijking tot meer 

gestandaardiseerde analysemethodes (Akkerman et al., 2008). Aangezien het volledige 

onderzoek door één onderzoeker is uitgevoerd, is dit onderzoek mogelijk gevoelig voor de 

interpretatie en subjectiviteit van deze onderzoeker. Het uitvoeren van een audit trial, zoals 

Akkerman et al. (2008) adviseren, is in dit onderzoek helaas niet mogelijk geweest vanwege 

gebrek aan tijd en hulpmiddelen hiervoor. Wel is het mogelijk geweest om een klein deel van 

de data (één interview) te laten coderen door een medestudent, en een mate van 

overeenstemming te bepalen. Ondanks dat er gestreefd kan worden naar een mate van 

overeenstemming van meer dan 85 %, blijkt deze in dit onderzoek 73% te zijn. Er werd door 

Akkerman et al. eveneens aangegeven dat deze activiteiten met ‘critical friends’ vaak 

ongestructureerd zijn en moeilijk te omschrijven als een kwalitatieve procedure in de 

rapportage van het onderzoek. Hier kan mogelijk door verklaard worden waarom de mate van 

overeenstemming in dit onderzoek niet optimaal is. Wanneer deze tweede codeur getraind zou 
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zijn in het coderen van de interviews met behulp van het codeboek, is een hogere mate van 

overeenstemming zeker haalbaar. 

De begeleiding van samenwerkend leren is in dit onderzoek enkel uit het oogpunt van 

de docent in kaart gebracht, door middel van interviews. Het is beter om, door middel van 

triangulatie, gebruik te maken van meerdere onderzoeksmethoden, waarbij de interviews 

aangevuld worden met observaties en materialen (Robson, 2002). In eerste instantie was het 

de bedoeling om dit te bereiken door een aantal begeleidingsgesprekken te observeren. 

Gezien het tijdsbestek waarin dit onderzoek plaatsvond bleek dit niet mogelijk, omdat er in 

deze periode op alle scholen geen begeleidingsgesprekken meer plaatsvonden. Daarom is 

geprobeerd om de leerlingen te betrekken bij dit onderzoek en ook hun visie op de 

begeleiding mee te nemen door middel van een vragenlijst. De vragenlijst die hiervoor 

uitgezet is (zie Bijlage 4), is vanwege de geringe respons niet betrokken bij dit onderzoek. 

Deze non-respons werd mogelijk veroorzaakt door gebrek aan tijd en motivatie van de 

leerlingen, vanwege hun eindexamenperiode. 

Tot slot beïnvloedt mogelijk het aantal en type respondenten dat deelnam aan dit 

onderzoek de generaliseerbaarheid van de resultaten. In de beperkte tijd die er voor dit 

onderzoek stond en de drukke tijd op de scholen, bleek het mogelijk om achttien docenten te 

interviewen. Guest, Bunce & Johnson (2006) concluderen voorzichtig dat saturatie meestal 

optreed bij twaalf interviews, waardoor er vanuit gegaan mag worden dat achttien interviews 

voldoende is geweest. Het type docent dat deelnam aan dit onderzoek was over het algemeen 

zeer enthousiast en gedreven. Doordat de docenten van tevoren te horen kregen waar het 

onderzoek over ging, konden de docenten bij wie dit onderzoek niet aansprak of weerstand 

opriep gemakkelijk deelname weigeren. Mogelijk hadden docenten die minder enthousiast 

waren of gedreven andere antwoorden gegeven op de interviewvragen.  

Ondanks de kanttekeningen van dit onderzoek en beperkt beschikbare middelen, 

konden met de verworven onderzoeksdata duidelijke antwoorden op de onderzoeksvragen 

geformuleerd worden. Binnen de aangegeven randvoorwaarden is er een zo methodisch 

verantwoord mogelijk onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft een uitgebreide, empirische 

beschrijving opgeleverd van de ervaringen van docenten die samenwerkend leren in de 

bovenbouw van het voortgezet onderwijs begeleiden. Ondanks dat zij aangeven deze 

begeleiding als leuk te ervaren en tevreden zijn over de begeleiding die zij geven, ervaren 

docenten veel problemen en knelpunten op dit gebied. Problemen die zich voordoen op 

organisatorisch gebied, overschaduwen mogelijk de overige problemen die er zijn. Zij geven 

aan dat de begeleiding van samenwerkend leren veel tijd kost en veelal in de eigen tijd moet 

gebeuren. Daarnaast geven de docenten aan slecht zich te hebben op de samenwerking, 

doordat de samenwerking veelal buiten hun gezichtsveld gebeurt. Meer onderzoek is nodig 

om vast te stellen of de bevindingen ook kenmerkend zijn voor andere contexten en docenten.  
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7. Aanbevelingen 

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen kort een aantal aanbevelingen gedaan worden aan 

(1) de Universiteit van Utrecht, (2) mogelijk vervolgonderzoek en (3) de scholen. 

 Universiteit Utrecht is momenteel bezig met het ontwikkelen van een ELO, waarbij 

leerlingen online samen kunnen werken. Dit onderzoek is uitgevoerd om het zicht op de 

begeleiding van samenwerkend leren te verdiepen en zo een begeleidingscomponent te 

kunnen ontwerpen voor deze ELO. Uit dit onderzoek blijkt dat docenten de meerwaarde 

inzien van de elektronische leeromgeving en geïnteresseerd zijn in de mogelijke voordelen die 

deze kan hebben voor de begeleiding van samenwerkend leren. Aangezien de docenten 

aangeven weinig tot geen zicht te hebben op de samenwerkingsvorderingen en bovendien 

moeite hebben met de vorderingen op inhoudelijk gebied, zou de ELO een belangrijke rol 

kunnen spelen in het verbeteren van dit overzicht. De docent moet dan ook de mogelijkheid 

krijgen om de samenwerkingsdialogen en productmatige vorderingen te kunnen volgen. 

Eveneens geeft de docent aan het belangrijk te vinden om de leerlingen regelmatig te kunnen 

spreken. Het begeleidingscomponent moet hier eveneens de mogelijkheid voor bieden. Een 

ELO aangepast aan de behoefte van de docent, zal mogelijk het begeleidingsproces voor de 

docent kunnen vergemakkelijken en optimaliseren.  

 Er kunnen een drietal aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek: 

(1) Zoals al eerder genoemd lijkt het noodzakelijk om hetgeen hier in kaart gebracht, vanuit 

andere gezichtpunten en met behulp van andere onderzoeksmethoden in kaart te brengen. Een 

school heeft de onderzoeker van dit onderzoek verzocht van hun leerlingen in kaart te brengen 

waar zij behoefte aan hebben in de begeleiding, om op deze manier beter op de leerling in te 

kunnen spelen. (2) Aangezien het organisatorische aspect van dermate grote invloed blijkt op 

de begeleiding, zou het van toegevoegde waarde zijn te kijken wat docenten ervaren als er 

voldoende tijd, ruimte en overzicht is om te begeleiden. (3) Uit dit onderzoek blijkt dat 

docenten met name productgerichte ondersteuning bieden. Eveneens zal het van meerwaarde 

zijn te onderzoeken, wat het effect is van de begeleiding op de leerresultaten van de 

leerlingen.  

Tot slot kunnen, naar aanleiding van dit onderzoek, enkele aanbevelingen gedaan 

worden aan de scholen. Aangezien de organisatorische knelpunten met betrekking tot tijd, 

overzicht en ruimte veelal op schoolniveau terug te vinden zijn, spelen de scholen een 

belangrijke rol in het verbeteren van het begeleidingsproces. De oplossingen die de docenten, 

eerder in dit onderzoek, aandragen zijn niet onuitvoerbaar en mogelijk van betekenis voor het 

verbeteren van het samenwerkingsproces. De scholen worden dan ook aangeraden deze thesis 

te lezen en de leraar serieus te nemen in de aspecten die door hen verwoord zijn. Door de 

aanwezige, organisatorische knelpunten te verkleinen of zelfs uit te schakelen zal de 

begeleiding verbeterd en vergemakkelijkt kunnen worden.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Vragenlijst Interview Docenten 
 
Inleiding 
 
Allereerst wil ik u heel hartelijk danken voor uw deelname aan dit onderzoek, ik kan u 
garanderen dat al uw gegevens zorgvuldig en anoniem behandeld zullen worden. Om zo goed 
mogelijk naar dit interview te kunnen kijken wordt het gesprek opgenomen, heeft u hier 
bezwaar tegen? 
Ik zal me ook nog even een keer voorstellen; Ik ben Rineke van Kampen en ik studeer 
Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. Mijn afstudeerscriptie zal gaan over de 
begeleiding van samenwerkend leren. Doel van dit onderzoek is het beter in kaart brengen 
van ‘hoe docenten de begeleiding van het profielwerkstuk/ de praktische opdracht ervaren’. 
De Universiteit is op dit moment bezig om een virtuele leeromgeving te ontwikkelen, hier 
moet nog een begeleidingscomponent aan toe gevoegd worden. Om u als docent hier zo goed 
mogelijk tegemoet te kunnen komen is dit onderzoek opgezet.  
 
Zou u zich misschien ook even kort voor kunnen stellen? Wie u bent en welk(e) vak(ken) u 
geeft en hoelang u al in het onderwijs werkt?  
 
Samenwerken (10 minuten) 
 

1. Wat houdt volgens u samenwerkend leren in? Hoe zou u samenwerkend leren 
omschrijven? 

 
2. Werken de leerlingen voor uw vak vaak samen? Zo ja, hoe vaak? Zo nee, waarom 

niet? Wat zou voor u een reden zijn om het niet te doen?  
 

3. Kunt u een paar voordelen noemen van samenwerkend leren? (zowel voor lkr als 
voor lln)  

 
4. Kunt u een paar nadelen noemen van samenwerkend leren? (zowel voor lkr als voor 

lln) 
 

5. Heeft u wel eens vanuit school een training of studiedag gehad over samenwerkend 
leren? Zo nee, heeft u hier behoefte aan? 

 
Begeleiding (20 minuten) 
 

6. Hoe zou u uw eigen begeleidende rol of taken omschrijven tijdens samenwerkend 
leren?  

 
7. Wat vindt u belangrijk om op te letten in de begeleiding van uw leerlingen? 

- Wat zijn voor uzelf aandachtspunten bij de begeleiding die u geeft? Waarom 
zijn dit aandachtspunten? 

 
8. Als u een groepje begeleidt, wanneer en hoe vaak spreekt u ze dan? 

- Hoelang duurt zo’n gesprek meestal? 
- Wie neemt het initiatief? 

 
 
Vooraf 

9. Bespreekt u dingen met de leerlingen voordat ze beginnen aan het profielwerkstuk of 
praktische opdracht? Zo ja, wat bespreekt u dan allemaal? 

- Samenvattende opmerking maken ‘Dus als ik het goed begrijp’…. 
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Tijdens 
10. Bent u goed in staat de groepjes te volgen wat de samenwerking betreft? En wat de 

inhoudelijke vorderingen betreft? Waarom wel en waarom niet? 
 

11. Welke problemen loopt u of uw leerlingen tijdens de begeleiding het meest tegenaan? 
 

12. Hoe helpt u de groepen om met deze problemen om te gaan?  
  
Achteraf 

13. Kunt u beschrijven wat er gebeurt nadat het profielwerkstuk of de praktische opdracht 
ingeleverd wordt door de leerlingen? (beoordelingsformulier…etc.) 

 
14. Waarop beoordeelt u het profielwerkstuk of de praktische opdracht? 

- samenvatten/ doorvragen. 
 
Ervaring (10 minuten) 

15. Hoe vindt u het om groepjes leerlingen die samenwerken te begeleiden? 
 

16. Bent u over het algemeen tevreden over uw eigen begeleiding? Waarom wel/ waarom 
niet? 

 
17. Dus, als ik u nu zou vragen wat de belangrijkste knelpunten zijn van het begeleiden 

van samenwerkend leren, wat antwoordt u dan? (Waar loopt u nou het meest 
tegenaan?) 

 
Extra (5 minuten) 
 

18. Wordt er op uw school of door u gebruik gemaakt van computers om samen te 
werken en/ of te begeleiden? (bij onduidelijkheid voorbeelden noemen als email etc.) 

 
Dan zijn we nu aan het einde gekomen van dit interview. Is er nog iets met betrekking tot dit 
interview dat u graag kwijt zou willen of gemist heeft? 
 
Dan wil ik u heel hartelijk danken voor deelname aan dit onderzoek, ik vond het een erg 
prettig en verhelderend gesprek. Bent u eventueel bereid om nog een begeleidingsgesprek 
voor mij op te nemen? Kan ik beoordelingsformulier inzien? 
 
Als ik het interview uitgewerkt heb zal ik het naar u toesturen, zodat u kunt beoordelen of ik 
niks vergeten ben of er nog dingen op aanvullen. Kan ik hiervoor uw emailadres noteren? 
 
Nogmaals mijn hartelijke dank. 
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Bijlage 2. Overzicht geïnterviewde docenten 
 

Docent School Vak Geslacht Jaren 
ervaring 

Docent 1 Oranje Nassau College, 
Zoetermeer 

Geschiedenis Man 10-20 

Docent 2 Etty Hillesumlyceum, 
Deventer 

Filosofie Man <10 

Docent 3 Jan Arentszcollege, 
Alkmaar 

Maatschappijleer Vrouw <10 

Docent 4 Pax Christi College, 
Druten 

Biologie Man 
 

<10 

Docent 5 Gregorius College, 
Utrecht 

Geschiedenis Man 10-20 

Docent 6 Oranje Nassau College, 
Zoetermeer 

Frans Man 10-20 

Docent 7 Oranje Nassau College, 
Zoetermeer 

Aardrijkskunde Man 10-20 

Docent 8  Pax Christi College, 
Druten 

Scheikunde Man 10-20 

Docent 9 Coornhert Gymnasium, 
Gouda 

Wiskunde Man >20 

Docent 10 Coornhert Gymnasium, 
Gouda 

Biologie Vrouw <10 

Docent 11 College de Heemlanden, 
Houten 

Geschiedenis Man <10 

Docent 12 Pax Christi College, 
Druten 

Biologie Vrouw 10-20 

Docent 13 College de Heemlanden, 
Houten 

Scheikunde Man >20 

Docent 14 Gregorius College, 
Utrecht 

Economie Man >20 

Docent 15 Jan Arentszcollege, 
Alkmaar 

Maatschappijleer Man >20 

Docent 16 Lorentz Casimir Lyceum, 
Eindhoven 

Scheikunde Man >20 

Docent 17 Lorentz Casimir Lyceum, 
Eindhoven 

Natuurkunde Man 10-20 

Docent 18 Alfrink College, 
Zoetermeer 

Aardrijkskunde Man >20 
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Bijlage 3. Coderingsboom vragenlijst  
Codes Mepa Interview Analyse 

Item V4 V5 V6 V7 
 
 

ALGEMEEN 
Vak 
Ervaring 
Geslacht 

DEFINITIE 
DefCogn 
DefAff 
DefMeta 
DefSoc 

REGELMAAT 
RegSNooit 
RegSZelden 
RegSReg 
RegSAangeleerd 

VOORAF 
VoorCogn 
VoorAff 
VoorMeta 
VoorSoc 
VoorPers 
VoorOrg 

 
 

STUDIEDAG 
StuddagJa 
StuddagNee 
Opleiding 

NIET SAM 
SamNiet 

REGAFSPRAKEN 
RegBVersch 
RegBDeadl 
RegBLes 
RegBComp 

NADELEN 
NadCogn 
NadAff 
NadMeta 
NadOrg  
NadSoc 
NadInzet 

 BEGELEIDING 
BegRol  
BegCogn 
BegAff 
BegMeta 
BegSoc 
BegOrg  

REDENEN 
RedCogn 
RedAff 
RedMeta 
RedSoc 
RedPers 
RedOrg 

INITIATIEF 
InitLln 
InitLkr 
InitVast 
InitComb 

PROBLEMEN 
ProbCogn 
ProbAff 
ProbMeta 
ProbOrg 
ProbSoc 
ProbInzet 

 
 
 

HULP 
HulpCon 
HulpVrag 
HulpDisc 
HulpAanm 
HulpMed 
HulpOnd 

REDNIET 
NietCogn 
NietAff 
NietMeta 
NietOrg  
NietSoc 
NietInzet 

VOORAF 
VoorProd 
VoorProc 
VoorSam 

MENING 
MenCogn 
MenAff 
MenMeta 
MenSoc 
MenOrg 

 
 
 

ACHTERAF 
BeoPro 
BeoCij 
BeoFB 
BeoForm 

KNELPUNTEN 
KnelCogn 
KnelAff 
KnelMeta 
KnelOrg 
KnelSoc 
KnelInzet 

ZICHTSAMENW. 
ZichtSNee 
ZichtSLast 
ZichtSRed 
ZichtSJa 
ZichtSVw 

TEVREDENH 
TevrJa 
TevrNee 

 
 
 

BEOORDELING 
BeProd 
BeProc 
BeSam 

EXTRA 
ExKen 
Exfact 
ExUren 
ExOpl 
ExPrak 

ZICHTINHOUD 
ZichtINee 
ZichtILast 
ZichtIRed 
ZichtIJa 
ZichtVw 

ONTEVR. 
OntInh 
OntProc 
OntOrg 
 

 
 
 

COMPUTER 
CompJa 
CompNee 

 
 
 

EloSchool 
EloPers 
EloNaam 
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Bijlage 4 Vragenlijst tevredenheid over begeleiding - leerlingen 
 
Het afgelopen jaar heb jij een profielwerkstuk gemaakt samen met klasgenootjes of alleen. Voor mijn 
afstudeeronderzoek heb ik jouw docent geïnterviewd over zijn begeleiding van het profielwerkstuk. Ik 
ben benieuwd hoe jij die begeleiding hebt ervaren. Ik hoop dat je deze vragen in zou willen vullen. Dit 
is anoniem. 
 

1. Wat is de naam van je school? 
 

2. Wat deed je het afgelopen jaar?    Havo      VWO 
 

3. Wat ben je?      Jongen     Meisje 
 

4. Over welk(e) vak(ken) ging je profielwerkstuk? 
 

5. Welke leraar heeft je begeleid? 
 

6. Wat heb je voor je profielwerkstuk gekregen?   Nog niks   Onvoldoende      
                                                                                                 Voldoende  Goed 
 

7. Uit hoeveel leerlingen bestond je groepje? 
 
8. De begeleiding 

Begeleiding Zeer 
mee 
oneens 

   Zeer 
mee 
eens 

De leraar besprak met ons van tevoren hoe het 
profielwerkstuk eruit moest komen te zien 

     

De leraar vroeg ons hoe we het maken van het 
profielwerkstuk gingen aanpakken 

     

De leraar vroeg ons regelmatig hoe het ging met 
het profielwerkstuk   

     

De leraar stimuleerde ons om het profielwerkstuk 
regelmatig in ons groepje te bespreken   

     

Als we vastliepen met het profielwerkstuk, 
besprak de leraar dat met ons 

     

De leraar stimuleerde ons om na te denken over 
sterke en zwakke punten van ons profielwerkstuk   

     

De leraar stimuleerde ons om afspraken met hem/ 
haar te maken om te bespreken hoe we ons 
profielwerkstuk konden verbeteren   

     

We gaven het zelf aan als er problemen waren met 
de inhoud van ons profielwerkstuk  

     

De leraar signaleerde het als er problemen waren 
met de inhoud van ons profielwerkstuk 

     

Wij zijn vooral op de inhoud van het 
profielwerkstuk beoordeeld   

     

De leraar besprak met ons hoe we met elkaar 
konden samenwerken  

     

De leraar vroeg ons hoe we het samenwerken 
wilden gaan aanpakken   

     

De leraar vroeg ons regelmatig hoe het ging met 
de samenwerking   
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Als de samenwerking niet goed ging, besprak de 
leraar dat met ons   

     

De leraar stimuleerde ons om na te denken over de 
zwakke en sterke punten van de samenwerking 
van ons groepje   

     

De leraar stimuleerde ons om afspraken met hem/ 
haar te maken om te bespreken hoe we onze 
samenwerking konden verbeteren.   

     

De leraar stimuleerde ons om onze 
groepssamenwerking regelmatig te bespreken  

     

Wij moesten zelf aangeven als er problemen 
waren met de samenwerking   

     

De leraar signaleerde het als er problemen waren 
met de samenwerking   

     

Wij werden in de beoordeling ook beoordeeld op 
onze samenwerking   

     

 
9. Ervaring begeleiding profielwerkstuk 

Begeleiding Zeer 
mee 
oneens 

   Zeer 
mee 
eens 

De leraar was in staat om ons weer op gang te 
helpen als we waren vastgelopen met het 
profielwerkstuk   

     

Ik ben tevreden over de manier waarop de leraar 
ons feedback gaf op ons profielwerkstuk   

     

Ik had het gevoel dat ik bij deze leraar terecht 
kon met inhoudelijke vragen   

     

Mijn leraar was goed op de hoogte over hoe het 
ging met ons profielwerkstuk   

     

Ik ben tevreden over het aantal keren dat ik de 
leraar over ons profielwerkstuk gesproken heb   

     

 
10. Ervaring begeleiding samenwerking 

Begeleiding Zeer 
mee 
oneens 

   Zeer 
mee 
eens 

De leraar was in staat ons te helpen als we 
problemen hadden met de samenwerking  

     

Ik ben tevreden over de manier waarop de leraar 
ons feedback gaf op onze samenwerking   

     

Ik had het gevoel dat ik bij deze leraar terecht 
kon met vragen over onze samenwerking   

     

De leraar had goed zicht op hoe onze 
samenwerking verliep   

     

Ik ben tevreden over het aantal keren dat ik de 
leraar over onze samenwerking gesproken heb   
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11. Algemene tevredenheid 
 
Begeleiding Zeer 

mee 
oneens 

   Zeer 
mee 
eens 

Ik ben tevreden over de tijd die de leraar voor ons 
had om ons te begeleiden   

     

Ik ben tevreden over het aantal keren dat ik heb 
gesproken met deze leraar   

     

Ik ben tevreden over de beoordeling 
(onvoldoende/ voldoende/ goed) die wij van deze 
leraar gekregen hebben.   

     

Ik ben tevreden over de manier waarop ik door 
deze docent begeleid bent   

     

 
12. Welk rapportcijfer (1-10) zou je deze leraar geven voor de begeleiding van jullie 

profielwerkstuk?  
 

13. Geef, tot slot, een korte tip aan je leraar voor verbetering  
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Bijlage 5. Coderingsschema analyse interviews en coderingsprocedure 
 
Codeerprocedure en segmentatieregels: 

Allereerst werden de opgenomen interviews uitgetypt in Word en gekopieerd naar een text bestand 

(.txt). In dit textbestand werd gecontroleerd of de tekst van het interview (I) aangegeven werd met een 

I en een scheidingsteken ‘:’ en de tekst van de docent (D1, D2, D3, etc.) aangegeven werd met een D1 

en een scheidingsteken ‘:’. Ook werd gecontroleerd of er in de rest van de tekst geen ‘:’-tekens meer 

aanwezig waren. Deze tekst werd in Mepa ingelezen: ‘Read General Dialogue Textfile’. Per interview 

werd een apart Mepa bestand gemaakt. Alle interviews zijn vervolgens stuk voor stuk gecodeerd aan 

de hand van de codes vanuit het coderingsschema die ingevoerd zijn in kolom V4 tot en met V7. 

Antwoorden van een docent werden gesegmenteerd (onderverdeeld in meerdere fragmenten) met de 

knop ‘split record’ op het moment dat er meerdere codes verbonden konden worden aan dergelijk 

antwoord (zie figuur 1).  

Zo antwoordt een docent op de vraag of hij tevreden is over zijn begeleiding. 

Voor segmentatie:  

I: 16. Bent u tevreden over uw eigen begeleiding? Waarom wel/ waarom niet? 

D1: Over het algemeen wel, maar omdat ik een beetje een losse manier van begeleiden heb, heb je we 

l eens dat ik bij een enkel groepje achteraf denk dat ik precieser of strikter had moeten zijn. 

Na segmentatie: 

I: 16. Bent u tevreden over uw eigen begeleiding? Waarom wel/ waarom niet? 

D1: Over het algemeen wel, (code TevrJa) 

D1: Maar omdat ik een beetje een losse manier van begeleiden heb, heb je wel eens dat ik bij een 

enkel groepje achteraf denk dat ik precieser of strikter had moeten zijn (code OntvProc). 

 

En op de de vraag naar knelpunten van begeleiding:  

Voor segmentatie:  

I: Dus als ik u nu zou vragen wat de belangrijkste knelpunten zijn van het begeleiden van 

samenwerkend leren? 

D1: Belangrijkste knelpunt is inhoudelijke formulering van hoofdvraag en deelvragen. Verder heb je 

incidenteel wel eens problemen in een groepjes. Dat kan lastig zijn. 

Na segmentatie: 

I: Dus als ik u nu zou vragen wat de belangrijkste knelpunten zijn van het begeleiden van 

samenwerkend leren? 

D1: Belangrijkste knelpunt is inhoudelijke formulering van hoofdvraag en deelvragen. (Code 

KnelCogn) 

D1: Verder heb je incidenteel wel eens problemen in een groepje. Dat kan lastig zijn.(Code KnelSoc) 
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     Figuur 1: Overzicht Mepabestand na segmentatie en codering 

Ook kan het mogelijk zijn dat teruglezen van de vraag van de interviewer noodzakelijk is om de 

interpretatie van het antwoord mogelijk te maken. Hierbij bevestigt de docent dan de vraag van de 

interviewer. Zoals hieronder aangegeven. 

I: Waarop beoordeelt u het profielwerkstuk of de praktische opdracht? 

D1: Ik maak bij het lezen aantekeningen en vragen, als ze in ieder geval weten wat er in het werkstuk 

staat is het een voldoende. Als je meer weet dan dat je hebt opgeschreven krijg je een goed. 

I: Dus eigenlijk beoordeelt u puur de inhoud? 

D1: Ja. Ik wil wel dat er een inleiding is en een conclusie, ik wil bronvermelding hebben, maar dat is 

ook wel inhoudelijk. (Code BeProd) 

of 

I:  Bent u goed in staat de groepjes te volgen wat betreft de samenwerking? 

D9: Nee (ZichtSNee) 

I: Is dat inhoudelijk dan makkelijker? 

D9: Ja. (ZichtIRed) 

D9: Dan zie ik wat ze inleveren (ZichtIVW). 
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Vraag Categorieën Omschrijving Voorbeeld 
Algemeen Vak 

Vak 
Leservaring 
Ervaring 
Geslacht 
Geslacht 

Het vakgebied waarin de docent lesgeeft 
Aantal jaren leservaring 
 
Het geslacht van de docent 

Frans, Wiskunde, Economie 
 
2 jaar. 15 jaar. 
 
Man/vrouw, Mevrouw, Meneer, Naam 
docent. 

1 Definitie 
Samenwerken 
 

Cognitief 
DefSamCogn 
 
 
 
Affectief/ motivatie 
DefSamAff 
 
 
Metacognitief/ regulatief 
DefSamMeta 
Sociaal 
DefSamSoc 
 

Denkactiviteiten die te maken hebben met 
het aanleren van kennis. Cognitieve 
activiteiten leiden direct tot leerresultaten in 
termen van kennis, begrip en vaardigheden.  
Termen met betrekking tot het omgaan met 
gevoelens die ontstaan tijdens het leren en 
leiden tot een emotionele staat. 
Activiteiten gericht op reguleren van de 
cognitieve en affectieve leeractiviteiten die 
indirect leiden tot resultaten.  
Het sociale aspect van samenwerkend leren, 
sociale vaardigheden, 
samenwerkingsvaardigheden, 
luistervaardigheden etc.  

Hoger leerrendement 
Betere prestaties 
Beter product 
 
 
Houding, motivatie, concentratie, 
emoties, verwachtingen.  
 
 
Plannen, monitoren, evalueren, 
reflecteren.  
 
Samen denken en verder komen 
Samen tot een eindproduct komen 
Van elkaar leren 

1 Wat samenwerken 
niet is. 

SamNiet Expliciete omschrijving van wat 
samenwerking niet is.  

De slimste zegt het antwoord 
Taken verdelen en naast elkaar werken 

2 Regelmaat 
 

Nooit 
RegsNooit 
 
Zelden 
RegsZelden 
 
Regelmatig 
RegsReg 

Er wordt nooit samengewerkt 
 
 
Er wordt alleen bij bij praktische 
opdrachten en profielwerkstukken 
samengewerkt. 
In de les wordt er regelmatig 
samengewerkt. 

Ik geef eigenlijk alleen nog klassikaal 
les.  
 
Alleen bij PWS en PO. 
 
 
Ook tijdens de les, door middel van 
bijvoorbeeld practica of 
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Wordt aangeleerd 
RegSAang 

 
Samenwerken wordt bewust aangeleerd aan 
de leerlingen 

samenwerkingsopdrachten.  
Samenwerkend leren wordt aangeleerd 
in projectwerken.  
Aan de hand van Rubrics. 

2 Redenen om te 
samenwerken 
 

Cognitief 
RedCogn 
 
 
 
Affectief/ motivatie 
RedAffect 
 
 
Metacognitief/ regulatief 
RedMeta 
 
Sociaal 
RedSociaal 
 
 
Persoonlijke ontw 
RedSamPersontw 
 
Organisatorisch 
DefSamOrg 

Denkactiviteiten die te maken hebben met 
het aanleren van kennis. Cognitieve 
activiteiten leiden direct tot leerresultaten in 
termen van kennis, begrip en vaardigheden.  
 
Termen met betrekking tot het omgaan met 
gevoelens die ontstaan tijdens het leren en 
leiden tot een emotionele staat. 
 
Activiteiten gericht op reguleren van de 
cognitieve en affectieve leeractiviteiten die 
indirect leiden tot resultaten.  
Het sociale aspect van samenwerkend leren, 
sociale vaardigheden, 
samenwerkingsvaardigheden, 
luistervaardigheden etc.  
Samenwerken nodig voor toekomst 
 
 
Activiteiten met betrekking tot ruimte, 
faciliteiten, tijd, inspanning etc. 

Leerlingen begrijpen de uitleg van een 
medeleerling soms beter. 
 
 
 
Leerlingen vinden het leuk. Het is 
dynamischer.  
 
 
Plannen etc, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid.  
 
Leerlingen doen sociale vaardigheden 
op, vaardigheden om samen te werken.  
 
 
Op de universiteit en het HBO moeten 
de leerlingen het ook kunnen. 
 
Minder belasting en minder tijd kwijt 

2 Redenen niet 
samenwerken 
RedNietSamLkr 
Indeling 3 

Cognitief aspect 
NietCogn 
 
 
 
 

Redenen die te maken hebben met 
cognitieve zaken zoals; tempo te laag, 
concentratieproblemen, lagere prestaties, 
gebrek aan vaardigheden en 
zelfstandigheid. 
 

Lager leerrendement. Gebrek aan 
vaardigheden.  
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Affectief 
NietAff 
 
 
Organisatorisch 
NietOrg 
 
 
 
Metacognitief/ regulatief 
NietMeta 
 
Sociaal 
NietSoc 
 
Verschil in inzet 
NietInzet 
 

Termen met betrekking tot het omgaan met 
gevoelens die ontstaan tijdens het leren en 
leiden tot een emotionele staat.  
 
Redenen die te maken hebben met 
organisatorische zaken zoals: 
ordeproblemen, rumoer en onrust. Zicht op 
vorderingen en problemen individuele lln  
 
Activiteiten gericht op reguleren van de 
cognitieve en affectieve leeractiviteiten die 
indirect leiden tot resultaten.  
Redenen die te maken hebben met het 
sociale aspect van samenwerkend leren.  
 
Redenen die te maken hebben met een 
verschil in inzet tussen samenwerkende 
leerlingen zoals: meeliftgedrag, zwakke lln 
ondergesneeuwd, betere lln geremd. 
 

Moeilijk, niet leuk, gebrek aan 
concentratie, de leerling wil niet.  
 
 
Rumoer en onrust in de klas, resultaten 
zijn per lln minder goed meetbaar, 
organisatietijd, minder overzicht, 
ruimtegebrek. 
 
Gebrek aan 
verantwoordelijkheidsgevoel, 
zelfstandigheid.  
Gebrek aan sociale vaardigheden, veel 
problemen in de groepjes.  
 
Gemakzucht zwakkere leerling, 
overheersing betere leerling. De één 
doet meer dan de ander.   

3 Voordelen  
Voordeel 
Indeling 2 

Cognitief 
VoorCogn 
 
 
 
Affectief/ motivatie 
VoorAffect 
 
 
Metacognitief/ regulatief 
VoorMeta 

Het van elkaar leren en hierdoor betere 
prestaties behalen. Cognitieve denk 
activiteiten die studenten gebruiken om te 
leren, deze leiden tot leerresultaten zoals 
kennis, begrip en vaardigheden.  
Is gericht op het omgaan met gevoelens die 
ontstaan tijdens het leren die positief, 
neutraal of negatief het leerproces 
beïnvloeden. 
Is gericht op het reguleren van het 
cognitieve en affectieve leren. 

Betere prestaties, hoger leerrendement, 
uitleg medeleerlingen beter gesnapt, 
zwakkere lln trekt zich op aan sterkere, 
verdieping. 
 
Ze vinden het leuk, prettiger, het is 
dynamischer. Het is goed voor de sfeer 
in de groep.  
 
Leren te plannen. Bewustwording 
leerproces.  
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Sociaal 
VoorSociaal 
 
 
Persoonlijke ontw 
VoorPersontw 
 
 
Organisatorisch 
VoorOrg 

Leerlingen doen sociale vaardigheden op, 
vaardigheden om samen te werken 
 
 
Bevordert zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheidsgevoel + creativiteit 
 
 
Voordelen die te maken hebben met 
organisatorische zaken zoals; ruimte, tijd en 
overzicht. 

Bevordert sociale vaardigheden 
Leerlingen leren samen te werken 
Leerlingen leren van elkaar.  
 
Bevordering creativiteit, vaardigheid 
nodig voor later, klaarstomen 
maatschappij, ook op universiteit en 
HBO veel samenwerken.  
Minder belastend lkr, leerkracht meer 
tijd voor hulp individuele lln, 
samenwerkend leren gebruik ter 
afwisseling en variatie, gemakkelijker 
lln te observeren, scheelt nakijkwerk.  
 

4 Nadelen  
Nadeel 
Indeling 3 

Cognitief aspect 
NadCogn 
 
 
Affectief 
NadAff 
 
Organisatorisch 
NadOrg 
 
 
Sociaal 
NadSoc 
 
Verschil in inzet 
NadInzet 
 

Nadelen die te maken hebben met 
cognitieve zaken zoals; tempo te laag, 
lagere prestaties, gebrek aan vaardigheden. 
 
Nadelen die te maken met het omgaan met 
gevoelens die ontstaan tijdens het leren. 
 
Nadelen die te maken hebben met 
organisatorische zaken zoals: 
ordeproblemen, rumoer en onrust. Zicht op 
vorderingen en problemen individuele lln.  
Nadelen die te maken hebben met het 
sociale aspect van samenwerkend leren.  
 
Nadelen die te maken hebben met een 
verschil in inzet tussen samenwerkende 
leerlingen zoals: meeliftgedrag, zwakke lln 

Rendement van de les is lager, 
Leerlingen leren niks, ze halen er niet 
uit wat moet, lagere leerresultaten. 
Vereist een hoop vaardigheden.  
Lastig, moeilijk, vervelend, gebrek aan 
concentratie, demotiverend, houding, 
hekel hebben aan.  
Rumoer en onrust in de klas, resultaten 
zijn per lln minder goed meetbaar, 
organisatietijd, minder overzicht, 
ruimtegebrek.  
Gebrek aan sociale vaardigheden, 
problemen in de groepjes.  
 
Gemakzucht zwakkere leerling, 
overheersing betere leerling, 
rolbevestigend, meeliftgedrag, 



Masterthesis – Rineke van Kampen – Augustus 2008 77 

Vraag Categorieën Omschrijving Voorbeeld 
ondergesneeuwd, betere lln geremd. oneerlijke verdeling.  

5 Studiedag 
 

Ja 
StudDagJa 
 
Nee 
StudDagNee 
Opleiding 
Opleiding 

De docent geeft aan een studiedag of 
training gehad te hebben over 
samenwerkend leren. 
De docent geeft aan geen studiedag of 
training gehad te hebben. 
De docent geeft aan op de opleiding hier 
over geleerd te hebben.  

“Ja dat heb ik zeker gehad” 
 
 
“Nee dat heb ik niet gehad” 
 
“Daar heb ik vooral in de 
lerarenopleiding over geleerd.” 

6 Begeleidende rol 
 

Begeleidende rol 
BegRol 

Docent geeft een omschrijving van zijn 
begeleidende rol.  

Coach, Agent, Intermediair, vragend, 
sturend.  

7 Aandachtspunten 
begeleiding 
 

Cognitief 
BegCogn 
 
 
Affectief 
BegAff 
 
 
Metacognitief 
BegMeta 
 
Sociaal 
BegSoc 
 
Organisatorisch 
BegOrg 

Heeft te maken met het aanleren van 
kennis. Cognitieve activiteiten leiden direct 
tot leerresultaten in termen van kennis, 
begrip en vaardigheden.  
Termen met betrekking tot het omgaan met 
gevoelens die ontstaan tijdens het leren en 
leiden tot een emotionele staat. 
Activiteiten gericht op reguleren van de 
cognitieve en affectieve leeractiviteiten die 
indirect leiden tot resultaten.  
Het sociale aspect van samenwerkend leren, 
sociale vaardigheden, 
samenwerkingsvaardigheden, 
luistervaardigheden etc.  
Organisatorische, praktische zaken. 

Inhoudelijk, opstart proces, het 
samenstellen van onderzoeksvragen, 
wat ze moeten weten, kennen en 
kunnen.  
Goed voelen, leuk vinden, je best doen, 
thuisvoelen.  
 
 
Gericht op proces van plannen etc.  
 
 
Gericht op samenwerking, hoe de 
samenwerking verloopt, afstemming, 
groepsproces.  
 
Het maken van afspraken, praktische 
zaken, verwachtingen, regels etc.  

8 Regelmaat 
begeleiding 
 
 

Verschillend 
RegVersch 
 
Rondom deadlines 

Dat is verschillend en hangt af van het 
groepje.  
 
Er is een bijeenkomst of afspraak rondom 

Het aantal keren dat afgesproken wordt 
is verschillend per groepje van hoe 
lang en hoe vaak.  
Rondom deadlines en inlevermomenten 
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RegDead 
In de les 
RegLes 
Via computer 
RegComp 

deadlines/ inlevermomenten.  
Begeleiding vindt voornamelijk plaats in de 
les. 
Er worden afspraken gemaakt/ vragen 
gesteld via de computer.  

wordt er afgesproken. 
De leraar spreekt zijn leerlingen in de 
les.  
Via mail of Elo worden dingen 
besproken en afspraken gemaakt.  

8 Initiatief 
 

Leerling 
InitLln 
Leraar 
InitLkr 
Vaste momenten 
InitVast 
Combinatie 
InitComb 

De leerling neemt het initiatief voor het 
maken van afspraken.  
De docent neemt het initiatief voor het 
maken van afspraken.  
De afspraken liggen vast op vaste 
momenten.  
Zowel de leraar als de leerlingen nemen het 
initiatief.  

Initiatief komt enkel en alleen van de 
leerling.  
Als leerling niet komt, initiatief van de 
leraar. Ik heb de regie. 
We spreken elkaar op vaste momenten. 
Dat is verschillend per groepje, dat 
wisselt elkaar dan af.   

9 Vooraf 
 

Product 
VoorProd 
Proces 
VoorProc 
 
Samenwerking 
VoorSam 

Gericht op cognitieve en inhoudelijke 
aspecten van het onderzoek doen.  
Gericht op metacognitieve, procesmatige 
aspecten zoals afspraken, planning etc.  
Gericht op de samenwerking.  

Opstellen van deelvragen, keuze 
onderwerp. Opstart onderzoek.  
Afspraken maken, plannen, valkuilen.  
 
Verwachtingen rondom samenwerking 
bespreken, taalverdeling.  

10 Zicht op 
samenwerking 
 

Nee 
ZichtSNee 
Lastig 
ZichtSLast 
Redelijk 
ZichtSRed 
Ja 
ZichtSJa 
Voorwaarden 
ZichtSVW 

Geen zicht op samenwerking. 
 
Slecht zicht op de samenwerking 
 
Redelijk zicht op de samenwerking 
 
Goed zicht op samenwerking 
 
Zicht op samenwerking hangt af van… 

Nee, eigenlijk niet.  
 
Dat is erg lastig.  
 
Ik heb redelijk zicht op samenwerking.  
 
Ja, ik heb zicht op de samenwerking.  
 
Als je de lln kent beter zicht, het 
spreken van de leerling. Zicht hangt af 
van…. 



Masterthesis – Rineke van Kampen – Augustus 2008 79 

Vraag Categorieën Omschrijving Voorbeeld 
10 Zicht op 
inhoudelijke 
vorderingen 
 

Nee 
ZichtINee 
Lastig 
ZichtILast 
Redelijk 
ZichtIRed 
Ja 
ZichtIJa 
Voorwaarden 
ZichtIVw 

Geen zicht op inhoudelijke vorderingen 
 
Slecht zicht op inhoudelijke vorderingen 
 
Redelijk zicht op inhoudelijke vorderingen. 
 
Goed zicht op inhoudelijke vorderingen.  
 
Zicht op inhoudelijke vorderingen hangt af 
van…. 

Nee, door gebrek aan tijd.  
 
Dat is lastig.  
 
Ja, dat is gemakkelijker.  
 
Ja, dat kan ik lezen.  
 
Tussentijds producenten lezen.  

11 Problemen 
 

Cognitief aspect 
ProbCogn 
 
 
Affectief 
ProbAff 
 
Metacognitief 
ProbMeta 
Organisatorisch 
ProbOrg 
 
 
 
Sociaal 
ProbSoc 
 
Verschil in inzet 
ProInzet 
 

Problemen die te maken hebben met 
cognitieve zaken zoals; tempo te laag, 
lagere prestaties, gebrek aan vaardigheden. 
 
Problemen met betrekking tot het omgaan 
met gevoelens die ontstaan tijdens het leren 
en leiden tot een emotionele staat. 
Problemen die te maken hebben met 
plannen en reguleren leerproces.  
Problemen die te maken hebben met 
organisatorische zaken zoals : 
ordeproblemen, rumoer en onrust. Zicht op 
vorderingen en problemen individuele lln.  
 
Problemen die te maken hebben met het 
sociale aspect van samenwerkend leren.  
 
Problemen die te maken hebben met een 
verschil in inzet tussen samenwerkende 
leerlingen zoals: meeliftgedrag, zwakke lln 
ondergesneeuwd, betere lln geremd. 

Gebrek aan onderzoeksvaardigheden, 
lastige start, beperken van 
onderzoeksvraag, inhoudelijk niveau.  
 
Gebrek aan motivatie, discipline, 
energie. Werkhouding. Paniek.  
 
Plannen, niet weten wat te doen.  
 
Rumoer en onrust in de klas, resultaten 
zijn per lln minder goed meetbaar, 
organisatietijd, minder overzicht, 
ruimtegebrek, geld, het maken van 
afspraken.  
Gebrek aan sociale vaardigheden, 
problemen in de groepjes.  
 
Gemakzucht zwakkere leerling, 
overheersing betere leerling, sommige 
leerlingen houden niet van 
samenwerken, rolbevestigend. 
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12 Hulp 
 
 
 

Controle 
HulpCont 
Vragen stellen 
HulpVrag 
Disciplineren 
HulpDisc 
Aanmoedingen 
HulpAanm 
 
Mediëren 
HulpMed 
Ondersteunen 
HulpMed 

Instructie geven, lesgeven.  
 
Vragen stellen om een bepaalde reactie uit 
te lokken 
Berispingen doen gericht op de leerlingen 
 
Motiveren en enthousiasmeren leerlingen. 
 
 
Ondersteunt, vraagt open vragen, 
parafraseert 
Helpt de studenten tijdens het leren, 
faciliteert het groepsleren.  

Beoordelen, controleren, instrueren, 
opdracht geven.  
Vragen stellen en beantwoorden van 
leerlingen.  
Aansporen, stimuleren, terechtwijzen.  
 
Motiveren, interesseren en 
enthousiasmeren en becomplimenteren 
leerlingen. 
Suggesties doen, een bepaalde richting 
opwijzen.  
Begeleidende taak, ondersteunen, 
helpen,  

13 Beoordelingsproces 
 

Handelingen 
Beopro 
Becijfering 
BeoCij 
Beoordelingsformulier 
BeoForm 
Feedback 
BeoFB 

Beschrijving van de handelingen die 
plaatsvinden tijdens beoordelingsproces. 
Uitspraken m.b.t. becijfering van 
profielwerkstuk of praktische opdracht. 
Gebruik van beoordelingsformulier om het 
gegeven cijfer te verantwoorden.  
Manier waarop er feedback gegeven wordt.  

Lezen, heen en weer proces.  
 
Combinatiecijfer, Geen onvoldoende 
mogen geven. 
Beoordeling doen we op een 
beoordelingsformulier.  
Schriftelijk of mondeling. 

14 Beoordeling 
 

Product 
BeProd 
Proces 
BeProc 
Samenwerking 
BeSam 

Gericht op cognitieve en inhoudelijke 
aspecten van het onderzoek.  
Gericht op metacognitieve, procesmatige 
aspecten zoals afspraken, planning etc.  
Gericht op de samenwerking.  

Stijl, structuur, volledigheid, inhoud, 
presentatie. 
Het houden aan afspraken, het proces. 
 
Zowel gemeenschappelijke als 
individuele becijfering, cijfer voor de 
samenwerking, rubrics. 

15 Mening begeleiden 
samenwerkend leren 
 

Men +/ - 
Men+ 
Men- 

Mening van docent over begeleiden 
samenwerkend leren.  
 

Leuk om te doen! 
Heel vervelend. 
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Cognitief 
MenCogn 
Metacognitief 
MenMeta 
Sociaal  
MenSoc 
Affectief 
MenAff 
Organisatorisch 
MenOrg 

Mening op cognitief gebied.  
 
Mening op metacognitief gebied.  
 
Mening op sociaal gebied.  
 
Mening op affectief gebied.  
 
Mening op organisatorisch gebied.  

Vakinhoudelijke verdieping, intensief 
met vak bezig zijn.  
Gebrek aan planningsvaardigheden lln 
 
Leerlingen leren veel van elkaar.  
 
 
Leuk, moeilijk 
 
Kost veel tijd.  

16 Tevredenheid 
 

Ja 
TevrJa 
Nee 
TevrNee 

De leraar geeft aan tevreden te zijn over 
eigen begeleiding.  
De leraar geeft aan ontevreden te zijn over 
eigen begeleiding.  

Ja, ik vind dat ik goed begeleid.  
 
Nee, dat kan veel beter.  

16 Ontevreden over 
 

Inhoud 
OntInh 
Proces 
OntProc 
Organisatorisch 
OntOrg 

De leraar geeft aan ontevreden te zijn over 
inhoudelijke begeleiding. 
De leraar geeft aan ontevreden te zijn over 
procesgerichte begeleiding. 
De leraar geeft aan ontevreden te zijn over 
organisatorische begeleiding.  

Inhoudelijke begeleiding is beneden de 
maat.  
Intensiever begeleiden 
Strikter zijn. 
Meer tijd aan besteden. Gebrek aan 
tijd.  

17 Knelpunten  
 

Cognitief aspect 
KnelpuntCogn 
 
 
 
Affectief 
KnelpuntAffectief  
 
Metacognitief 
KnelpuntMeta 
Organisatorisch 

Knelpunten die te maken hebben met 
cognitieve zaken zoals; tempo te laag, 
concentratieproblemen, lagere prestaties, 
gebrek aan vaardigheden en 
zelfstandigheid. 
Knelpunten met betrekking tot het omgaan 
met gevoelens die ontstaan tijdens het leren 
en leiden tot een emotionele staat. 
Knelpunten m.b.t. het plannen, reguleren en 
monitoren van het leerproces 
Knelpunten die te maken hebben met  

Inhoudelijke niveau, formulering hoofd 
en deelvragen, opstarten, 
differentiëren.  
 
 
Geruststellen leerlingen.  
 
 
Planning en afspraken maken.  
 
Faciliteiten, tijd, organisatie, ruimte, 
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KnelpuntOrga 
 
 
Sociaal 
KnelpuntSociaal 
Verschil in inzet 
KnelpuntInzet 
 

organisatorische zaken zoals : 
ordeproblemen, rumoer en onrust. Zicht op 
vorderingen en problemen individuele lln.  
Knelpunten die te maken hebben met het 
sociale aspect van samenwerkend leren.  
Knelpunten die te maken hebben met een 
verschil in inzet tussen samenwerkende 
leerlingen zoals: meeliftgedrag, zwakke lln 
ondergesneeuwd, betere lln geremd. 

overzicht, meetbaarheid individuele 
leerrendement.  
 
Groepssamenstelling, problemen die 
ontstaan in de samenwerking.  
Meeliftgedrag, naast elkaar werken.  

18 Computergebruik 
 

Ja 
CompJa 
Nee 
CompNee 

Er wordt gebruik gemaakt van computers 
om samen te werken. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van 
computers om samen te werken.  

Email, tekstverwerken, ELO. 
 
Liever face to face 

18 Gebruik Elo 
 

School 
EloSchool 
Persoonlijk 
EloPersoonlijk 
Naam 
EloNaam 

Op school wordt ELO gebruikt 
Leraar gebruikt de ELO zelf wel/niet 
De docent maakt zelf actief gebruik van de 
ELO 
Naam van de ELO 

De school heeft een ELO 
 
Ik maak veel gebruik van de ELO voor 
het maken van afspraken.  
Fronter, Teletop, Moodle, It’s 
Learning.  

Extra ‘kennen’ van je lln 
ExtKen 
 
Factoren goede 
samenwerking 
ExtFact 
 
 
Aantal uren 
ExtUren 
 
Oplossingen voor 

Hoe het ‘kennen’ en ‘zien’ van je lln van 
invloed is op de begeleiding van de 
samenwerking 
 
Hoe de leraar goede samenwerking 
omschrijft of signaleert.  
 
 
Het aantal uren dat de docent van de school 
krijg voor het begeleiden van een groepje. 
 
Oplossingen die docenten aandragen voor 

Vergemakkelijkt zicht op 
samenwerking. 
Je bent afhankelijk van afspraken die je 
maakt.  
Elkaar feedback durven geven 
Duidelijke regels, op de hoogte zijn 
van elkaars stukken, goede 
communicatie 
Ik krijg twee uren per leerling om een 
groepje te begeleiden. Alles is eigen 
tijd! 
Spreekuur, eerlijk verdelen groepjes, 
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knelpunten 
ExtOpl 
 
Praktijkvoorbeelden 
ExtPrakt 
 
Mooie quotes 
Extquotes 

het verminderen van knelpunten. 
 
 
Praktijkvoorbeelden met betrekking tot 
samenwerkend leren.   
 
Mooie citaten van docenten met betrekking 
tot de begeleiding.  

tijd en geld vrijmaken, meer tijd en 
geld nodig.  
“Je zit iedere keer met kinderlijkje”.  

 
  

 


