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Samenvatting 

In een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit zijn sociale competenties erg 

belangrijk. Als kinderen betere sociale vaardigheden ontwikkelen zullen ze later beter kunnen 

functioneren in de maatschappij (Ten Dam & Volman, 2000). In het onderzoek van het 

project van Onze Klas Mijn Wereld wordt er gebruik gemaakt van het model voor sociale 

competentie van Ten Dam e.a. (2003). Daarin wordt sociale competentie opgesplitst in drie 

componenten: Identiteitsvorming, interpersoonlijke sociale competenties en sociale 

competentie op groepsniveau. Deze thesis gaat in op de tweede dimensie: interpersoonlijke 

sociale competenties van zes- tot en met achtjarige  kinderen, met name met betrekking tot  

samenwerken. Door middel van een semigestructureerd interview, waarbij ook gebruik is 

gemaakt van een hypothetische situatie, is getracht het denken over samenwerken, en in het 

bijzonder over sociaal- en coöperatief gedrag als aspecten van samenwerken te onderzoeken 

bij 6- tot en met 8-jarige kinderen. Geconcludeerd kan worden dat er nauwelijks verschillen 

zijn in leeftijd, sekse en etniciteit. Er zijn enkele kleine significante verschillen gevonden voor 

leeftijd en sekse. Uit de resultaten kan verder geconcludeerd worden dat met name aspecten 

van het sociale gedrag (de relatie en prosociaal gedrag) en concrete vaardigheden een rol 

spelen bij 6- tot en met 8-jarige kinderen bij het praten over samenwerken. De aspecten van 

coöperatief gedrag (de werkwijze, taakgerichte vaardigheden en het product) spelen in 

mindere mate een rol. Het lijkt erop dat 6- tot en met 8-jarige kinderen coöperatief gedrag nog 

niet duidelijk onderscheiden als deelvaardigheid van samenwerking. Ze zien al wel in dat het 

elkaar helpen en het leren kennen van nieuwe kinderen een onderdeel is van samenwerken. 
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1. Theoretisch kader 

 

1.1. Inleiding 

In een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit zijn sociale competenties erg 

belangrijk. De bevolking in Nederland is divers in onder andere sociaal economische status 

(SES), religie, cultuur en sekse. Door de jaren heen heeft Nederland zich bovendien in 

toenemende mate tot een multiculturele samenleving ontwikkeld, waarin diverse etnische 

groeperingen en culturen naast elkaar leven. Het concept etniciteit is gericht op leden van 

bepaalde bevolkingsgroepen die zich met elkaar identificeren als gevolg van een gezamenlijke 

geschiedenis (Stronks, 2004). Door de verschillende achtergronden kunnen er spanningen 

optreden tussen leden van verschillende etnische groepen. Dit kan een negatieve invloed 

hebben op de sociale ontwikkelingen van kinderen. De overheid wil meer aandacht richten op 

de sociale vaardigheden op de basisschool. Als kinderen betere sociale vaardigheden 

ontwikkelen zullen hun sociale competenties zich beter ontwikkelen waardoor ze later beter 

kunnen functioneren in de maatschappij (Ten Dam & Volman, 2000). Dit zal op den duur 

leiden tot minder spanningen tussen de verschillende etniciteiten.  

Deze thesis is een onderdeel van het project Onze Klas, Mijn Wereld (OKMW). Dit 

project bestaat uit twee componenten: ontwikkeling van een methodiek voor sociale 

competentie en het onderzoek naar de sociale competenties bij kinderen tussen de zes en acht 

jaar. In OKMW wordt er gebruik gemaakt van het model voor sociale competentie van Ten 

Dam e.a. (2003). Daarin wordt sociale competentie opgesplitst in drie componenten: 

Identiteitsvorming, inter-persoonlijke sociale competenties en sociale competentie op 

groepsniveau. Deze thesis gaat in op de tweede dimensie: inter-persoonlijke sociale 

competenties van kinderen. Bij deze component gaat het om de interactie met (het met elkaar 

om kunnen gaan) en de relatie tussen (betrokken zijn bij elkaar) zes- tot en met achtjarige 

kinderen.  

In een pilotstudie (De Hoogd, 2008) zijn naar aanleiding van de projectactiviteiten 

over samenwerken in het kader van de component ‘inter-persoonlijke sociale competentie’ 57 

kinderen geïnterviewd over hun ervaringen met samenwerken en het belang dat zij eraan 

hechten. Uit deze interviews kwam o.a. naar voren dat kinderen zowel coöperatieve  

vaardigheden noemen zoals voorstellen doen, overleggen en beslissen, als sociale 

gedragsvaardigheden zoals elkaar leren kennen, elkaar helpen en vrienden maken. In de 

literatuur over samenwerken waarover hier verslag wordt gedaan wordt vooral aandacht 

besteed aan de coöperatieve vaardigheden. In onderstaand literatuurverslag wordt ingegaan op 
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beide aspecten. Allereerst wordt de ontwikkeling van inter-persoonlijke relaties besproken in 

paragraaf 1.2. Voor een goede ontwikkeling van inter-persoonlijke relaties hebben kinderen 

bepaalde vaardigheden nodig. Deze vaardigheden leren kinderen volgens Parten (1932) in 

drie stappen. Deze ontwikkeling wordt in paragraaf 1.3 besproken. Vervolgens wordt er in 

paragraaf 1.4 ingegaan op diversiteit en inter-persoonlijke relaties. Ten eerste is er het 

onderscheid naar sekse. Ten tweede zitten kinderen met verschillende etnische achtergronden 

bij elkaar in de klas. De vraag is in welke mate kinderen met een verschillende achtergrond en 

sekse in staat zijn om met elkaar samen te spelen en samen te werken. Tot slot wordt er in 

paragraaf 1.4.1 onderzoek besproken over samenwerken op school, met name over effecten 

van coöperatief leren op schoolsucces en sociale relaties. Deze inleiding wordt afgesloten in 

paragraag 1.5 met een samenvatting en conclusie. 

 

1.2. Ontwikkeling van inter-persoonlijke relaties 

De ontwikkeling van prosociaal gedrag begint op vroege leeftijd. Kinderen van 8 tot 12 

maanden delen al objecten met leeftijdsgenoten (Durkin, 1995). Dit lijkt op een onderdeel van 

prosociaal gedrag, namelijk altruïsme. De opoffering is op deze leeftijd van korte duur, 

kinderen van 8 tot 12 maanden willen het object namelijk wel meteen weer terug. Op 2- en 3-

jarige leeftijd troosten kinderen leeftijdsgenoten die aan het huilen zijn. Ze knuffelen of 

kussen het kind of bieden het speelgoed aan. Op 4- en 5-jarige leeftijd vertonen kinderen 

spontane help-, deel-, en troostgedrag naar leeftijdsgenootjes. Vanaf zes jaar worden de 

individuele verschillen van het prosociale gedrag stabieler.  

De aard van de relaties van kinderen verandert met de ontwikkeling. Tweejarige 

peuters hebben een toename in samenspel tijdens de interactie met vrienden (Hartup, & 

Stevens, 1997). In de peuter- en kleuterfases zijn de verwachtingen over vriendschap gericht 

op gemeenschappelijke activiteiten en concrete wederkerigheid (“wij spelen” en “hij gaf mij 

een autootje, dus ik geef hem een trein terug”). Kinderen die in groep 3 zitten, hebben andere 

verwachtingen van vriendschap. Vanaf zes jaar verwachten ze dat ze tijd met hun vrienden 

doorbrengen en dezelfde interesses delen. Vanaf ongeveer acht jaar verwachten ze ook dat ze 

elkaar in vertrouwen kunnen nemen (Berk, 2003). Ze beschrijven hun vrienden dan als 

begripvol, loyaal en vertrouwenswaardig.  

Als de ontwikkelingstaken veranderen in het leven van een kind, verandert de vorm 

van de vriendschap mee. Deze veranderingen komen gedurende de hele levensloop voor. Het 

begin van het contact richting leeftijdsgenoten ontstaat al in de vroege jeugd (Berk, 2003). 

Met drie maanden beginnen kinderen elkaar aan te raken. Met zes maanden beginnen 
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kinderen naar elkaar te brabbelen en te glimlachen. De interactie neemt toe en na het eerste 

levensjaar ontwikkelt het zich langzaam tot gecoördineerde interactie. Een vriendschap op 

jonge leeftijd draagt bij aan het leren van nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld het oplossen van 

conflicten (Hartup, & Stevens, 1997). De wederkerigheid in vriendschappen ondersteunt de 

ontwikkeling van nieuwe sociale vaardigheden, met name van expertise in het samenwerken 

en andere gecoördineerde sociale vaardigheden. Kinderen die vrienden hebben, zijn meer 

sociaal competent dan kinderen zonder vrienden. Ze zijn ook meer sociaal, coöperatief, 

altruïstisch, zelfverzekerd en minder eenzaam. Hartup en Stevens vonden ook dat vriendschap 

positief gecorreleerd is met schoolsucces. Als een vriend(in) sociaal competent is, is dat een 

protectieve factor voor de ontwikkeling van het kind. De samenwerking tussen kinderen levert 

een beter resultaat op als het vrienden zijn, dan als het geen vrienden van elkaar zijn.  

 

1.3. Ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden 

Al in 1932 had Mildred Parten een theorie over de ontwikkeling van interpersoonlijke 

vaardigheden wat betreft samenspel. Zij zegt dat kinderen tussen de twee en vijf jaar 

interpersoonlijke relaties ontwikkelen door drie stappen te doorlopen (Parten, 1932 in Berk, 

2003). De eerste stap is het spelen in non-sociale activiteiten. Kinderen spelen tot twee jarige 

leeftijd solitair en zijn dan niet bezig met de ander. Deze vorm van spel verschuift rond het 

tweede en derde levensjaar in parallel spel. Kinderen spelen met hetzelfde speelgoed naast 

elkaar, maar beïnvloeden elkaars gedrag niet. Vanaf het derde jaar begint het kind de laatste 

fase te ontwikkelen, wat twee soorten spel kent. Associatief spel (kinderen spelen apart, maar 

ruilen wel speelgoed en geven feedback op elkaar) en coöperatief spel (kinderen spelen met 

hetzelfde doel, bijvoorbeeld doen-alsof spel). Deze drie vormen van spel ontwikkelen zich in 

de volgorde zoals Parten beschrijft, maar ze vervangen elkaar niet. Op 6-jarige leeftijd kunnen 

solitair en parallel spel nog wel voorkomen, naast het feit dat kinderen dan ook associatief en 

coöperatief kunnen spelen (Berk, 2003).  

In 1980 heeft Howes een, op het eerste gezicht, ander model opgesteld voor interactief 

spel. Zij beschrijft 5 niveaus van ontwikkeling: 1) Parallel spel, 2) Parallel spel met gedeelde 

aandacht, 3) Simpel sociaal parallel spel, 4) Aanvullend/wederkerig spel met gedeelde 

aandacht en 5) Aanvullend/wederkerig sociaal spel. Niveau 1 is vergelijkbaar met non-sociale 

activiteiten (alleenspel) omdat er geen enkele sprake is van sociale interactie. Niveau 2 en 3 

zijn te vergelijken met parallelspel, omdat er sprake is van interactie waarbij kinderen geen 

gezamenlijk doel voor ogen hebben of aanvullende/wederkerige handelingen tonen. Niveau 3 

verschilt van niveau 2 in dat een kind sociaal gedrag naar het ander kind richt, o.a. door 
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speelgoed aan te bieden of elkaar aan te raken. Niveau 4 en 5 zijn vergelijkbaar met 

associatief en coöperatief spel, omdat er sprake is van interactie tussen kinderen en 

aanwezigheid van wederkerige/aanvullende handelingen. Een kind moet voor samenspel en 

samenwerking wel voldoende sociale competenties bezitten. Forman & Cazden (1985) 

hebben de niveaus van parallelle, associatieve en coöperatieve interactie van Parten 

overgenomen om samenwerking tussen 9-jarige leerlingen bij een serie chemische 

experimenten te onderzoeken. De leerlingen kregen een gemeenschappelijke opdracht 

waaraan ze samen moesten werken om iets te bereiken/creëren wat ze niet alleen hadden 

gekund. De auteurs veronderstellen dat ‘procedurele’ interacties, zoals zij de sociale 

strategieën noemen ter onderscheiding van experimentele strategieën, zich ook volgens die 

niveaus ontwikkelen. Alleen bij coöperatieve samenwerking is er sprake van gecoördineerde 

actie. Uit de resultaten van hun onderzoek blijkt dat niet alle 9-jarige kinderen in staat zijn om 

op een coöperatief niveau samen te werken. Slechts één van de vier groepjes die aan het 

onderzoek deelnamen lukte het om coöperatief samen te werken.  

Om te kunnen samenwerken is zowel coöperatief gedrag als prosociaal gedrag van 

belang. Coöperatief gedrag heeft te maken met de interactie tussen de kinderen tijdens het 

samenwerken en het prosociale gedrag heeft meer betrekking op de relatie tussen de kinderen 

tijdens het samenwerken. Beide competenties zijn nodig om op een goede manier samen te 

werken. Over het algemeen gaat de literatuur over samenwerken vooral over coöperatief 

gedrag.  

 

1.3.1. Coöperatief gedrag (interactie)  

Coöperatief gedrag veronderstelt meerdere vaardigheden die belangrijk zijn bij samenwerken. 

Allereerst is er de intersubjectiviteit over een gemeenschappelijk doel. Elk kind heeft een 

eigen, subjectieve mening. Tijdens samenspel is de communicatie en uitwisseling van ideeën, 

meningen of informatie een belangrijk deel van coöperatief gedrag. Kinderen moeten zich op 

elkaar kunnen afstemmen en hun kennis en vaardigheden coördineren. Voor jonge kinderen is 

coöperatief samenspel nog erg moeilijk (Siegler, & Wagner Alibali, 2005). Vijfjarigen 

bezitten nog niet alle vaardigheden die nodig zijn voor een goede interactie. Zoals al eerder 

gezegd beschikken kinderen vanaf ongeveer zes jaar de vaardigheden om coöperatief samen 

te werken (Parten, 1931; Howes, 1980). 
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1.3.2. Prosociaal gedrag (relatie) 

Al op jonge leeftijd vertonen kinderen vormen van prosociaal gedrag. Prosociaal gedrag houdt 

in dat je gevoelens en welbevinden van de ander aanvoelt (Eisenberg, & Mussen, 1989), 

betrokken bent bij de ander, sociaal perspectief kan nemen, sociale verantwoordelijkheid voelt 

en neemt (Durkin, 1995) en dat je je emoties kan reguleren (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 

2006). Al deze subvaardigheden van prosociaal gedrag worden in de loop der tijd ontwikkeld. 

In eerste instantie ontstaat prosociaal gedrag bij voorschoolse kinderen in interactie met de 

ouders en eventuele andere nabije familieleden. Het kind merkt dat als het lacht, een 

volwassene terug lacht (Berk, 2003). Als kinderen naar de kinderdagopvang of school gaan 

komen ze met verschillende kinderen in de groep. Op dat moment moeten ze leren om sociale 

relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten binnen het systeem van het kinderdagverblijf of de 

school. Op zesjarige leeftijd kunnen kinderen sociaal perspectief nemen (Cillessen, & 

Dellmore, in Smith, & Hart, 2004). Het begrijpen van emoties groeit enorm vanaf zes jaar. Op 

die leeftijd begrijpen ze de fijnere nuances van emoties bij zichzelf en anderen; zoals de 

herkenning van meerdere emoties tegelijkertijd en de manieren om een emotie te reguleren 

(Denham e.a. in Smith, & Hart, 2004). Doordat kinderen vanaf zes jaar deze vaardigheden 

bezitten kunnen ze hun interpersoonlijke relaties verder ontwikkelen, waardoor hun sociale 

competentie groeit (Ten Dam, & Volman, 2000). 

 

1.4 Interpersoonlijke relaties en diversiteit 

Kinderen zitten tegenwoordig vanaf het eerste moment dat ze naar een opvang- of educatieve 

instelling gaan bij kinderen met een andere sekse en etniciteit in de groep. Maar uit onderzoek 

van Hartup en Stevens (1997) blijkt dat kinderen al vroeg voornamelijk vriendschappen 

sluiten met kinderen die gelijk zijn aan henzelf. Hartup en Stevens hebben verschillende 

onderzoeken bekeken en daaruit blijkt dat vrienden gelijk aan elkaar zijn in leeftijd, sekse, 

etniciteit en socio-economische status (SES). Uit die resultaten blijkt dat vriendschappen 

tussen gelijkgestemden stabiel zijn van de kindertijd tot de volwassenheid. Deze resultaten 

kunnen verklaard worden door 1) socio- demografische condities, dezelfde soort mensen 

komen met elkaar in contact doordat ze in dezelfde buurt wonen en naar dezelfde school gaan, 

2) via sociale selectie kiezen kinderen vrienden die gelijk zijn aan henzelf, en vermijden 

contacten met kinderen die anders zijn en 3) Door gemeenschappelijk socialisatie worden 

kinderen hetzelfde als hun vrienden door de interactie met hen.  

In de meeste culturen zijn jongens meer competitief en meisjes meer coöperatief in 

hun spel. Walker (2005) deed onderzoek naar prosociaal-, agressief- en teruggetrokken gedrag 
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bij kinderen van 3, 4 en 5 jaar. Aan het onderzoek deden 53 meisjes en 58 jongens uit 

Australië mee. Uit haar resultaten komt naar voren dat sociaal competente meisjes meer 

prosociaal gedrag vertonen en dat sociaal competente jongens meer agressief gedrag vertonen. 

Met prosociaal gedrag wordt o.a. lachen, populair bij leeftijdsgenoten, delen en helpen 

bedoeld. Onder agressief gedrag vallen o.a. fysieke en verbale agressie. Hierbij moet wel 

vermeld worden dat de sociale competentie door de leerkracht is gemeten. Tussen de seksen 

bestaat een verschil in de hoeveelheid samenspel die jongens en meisjes vertonen (Van 

Wijnen, 2007). Zij vond in haar onderzoek dat meisjes van 2 tot 3,5 jaar meer samenspelen 

dan jongens van diezelfde leeftijd. Jongens spelen 17% van de tijd voor vrij spel samen 

terwijl meisjes 29% van die tijd in vrij spel samenspelen.  

Kinderen tussen de vijf en twaalf jaar uit collectivistische culturen waarderen 

coöperatief gedrag meer dan kinderen uit een individualistische cultuur, zoals de Nederlandse 

(Hartup, & Stevens, 2004). Nederland kan gezien worden als een westerse cultuur die 

gekenmerkt wordt door individualisme. Kinderen met een andere etniciteit, o.a. uit Marokko 

en Turkije, komen uit een collectivistische cultuur (Van den Heuvel, Tellegen, & Koomen, 

1992). In de westerse cultuur staat het ‘psychologische zelf’ centraal, in collectivistische 

culturen staat het ‘sociale zelf’ centraal. Uit het onderzoek van Van den Heuvel e.a. kwam 

naar voren dat Nederlandse kinderen meer over zichzelf praten in psychologische termen en 

dat Marokkaanse en Turkse kinderen meer in sociale termen over zichzelf praten.  

Howes en Wu (1990) vonden dat zes- en zevenjarige kinderen vriendschappen 

aangaan met kinderen van een andere etniciteit. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in grade 

3 meer positieve sociale interacties hebben met kinderen van een andere etniciteit dan kleuters 

uit groep 1 en 2. Deze resultaten worden ondersteund door Shrum en Creek (1987) die 

onderzoek hebben gedaan bij kinderen in een community school systeem in Amerika. Uit hun 

resultaten blijkt dat in grade 3, de helft van de interacties tussen kinderen heterogeen is in 

sekse en ‘race’. Als de kinderen ouder worden vanaf grade 4, worden de interacties 

homogener.  

 

1.4.1. Bevorderen sociale relaties op school 

Coöperatief leren in de klas heeft als voordeel dat leerlingen elkaar niet als concurrent zien 

(Kagan, 1986). Als de leerkracht een opdracht geeft, gaat het niet om individuele prestaties 

(“als hij het antwoord niet weet en ik wel, ben ik beter”) maar om door samen te werken tot 

een goed resultaat te komen. Dit zorgt ervoor dat er geen competitiegevoel tussen de 

leerlingen ontstaat waardoor de sociale relaties niet onder druk komen te staan. Kinderen 
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ervaren bij het coöperatief leren meer een interne controle (in zichzelf en hun klasgenoten) 

dan een externe controle (leerkracht). Er is ook meer communicatie tijdens het samenwerken 

wat de inter-afhankelijkheid verhoogt tussen de leerlingen. Dit zorgt ervoor dat hun prosociale 

oriëntatie toeneemt.  

Kagan deed onderzoek in de Verenigde Staten en vergeleek ‘minderheids’ en 

‘meerderheids’ leerlingen in traditionele (individuele-) en coöperatieve klassen. De 

meerderheidsgroep bestaat uit blanke Amerikaanse kinderen en de minderheidsgroepen 

bestaan uit Mexicaans-Amerikaanse kinderen en zwart-Amerikaanse kinderen. Kagan 

onderzocht wat de invloed van coöperatief leren is op schoolsucces, vriendschap en 

samenwerken. Uit het onderzoek van coöperatief leren op schoolsucces blijkt dat vooral 

leerlingen van etnische minderheden baat hebben bij coöperatief werken in de klas. Blanke 

leerlingen gaan maar een beetje, en ongeveer evenveel, vooruit in taal op school als ze in 

teams werken in plaats van individueel, terwijl minderheids kinderen enorm vooruit gaan in 

een coöperatieve klas en bijna niet vooruit gaan als ze alleen moeten werken. In het 

onderzoek van coöperatief leren op prosociaal gedrag blijkt dat minderheidsgroepen sociaal 

vooruit gaan als er coöperatief gewerkt wordt in de klas. Kagan onderzocht of coöperatief 

leren effect heeft op de vriendelijkheid van kinderen naar ander kinderen toe. 

‘Vriendelijkheid’ werd gemeten door middel van een vragenlijst die ingevuld werd door de 

leerlingen zelf. In de vragenlijst staan kenmerken van vriendelijkheid zoals ‘iemand je pen 

uitlenen, naast elkaar zitten en iemand thuis uitnodigen’. In de traditionele groepen is er in 

grade 2 tot en met 4 een kleine voorkeur voor leerlingen om met kinderen van hun eigen 

etniciteit (race) te spelen en in grade 5 en 6 is het bijna een voorwaarde voor vriendschap dat 

je van dezelfde etniciteit bent. Terwijl in coöperatieve klaslokalen die scheidingslijn tussen 

kinderen van de verschillende etniciteiten nauwelijks aanwezig is. Ten slotte heeft Kagan de 

invloed van coöperatief leren op samenwerken onderzocht. Ook hier blijkt dat 

minderheidsgroepen baat hebben bij coöperatief leren. In grade 2 tot en met 4 zijn leerlingen 

meer coöperatief in een coöperatief klaslokaal dan in een traditioneel klaslokaal. Er is dan 

geen verschil tussen de ethniciteiten. In grade 5 en 6 zijn kinderen van alle etniciteiten meer 

coöperatief naar kinderen van de ‘meerderheid’ in de traditionele klas. Echter, in coöperatieve 

klaslokalen zijn kinderen van alle etniciteiten coöperatief naar alle verschillende etniciteiten 

toe, ook naar de minderheidsgroepen. Deze resultaten kunnen verklaard worden doordat 

allochtone kinderen minder het gevoel hebben om een oppositionele identiteit aan te nemen 

tijdens coöperatief leren in de klas. Dit gevoel vermindert doordat de prestatie geassocieerd is 

met het steunen van klasgenootjes in plaats van de doelen die door de leerkracht zijn gesteld. 
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Door het samenwerken in de klas komen verschillende etniciteiten vaker in contact met 

elkaar. Door coöperatief te leren blijkt dat kinderen ook meer prosociaal gedrag vertonen 

(Kagan, 1986). Ze ervaren dat samenwerken voordelen heeft, waardoor de externe controle 

om te leren verandert in interne controle. Tijdens de interactie gaan kinderen prosociaal 

gedrag gebruiken om de samenwerking beter te laten verlopen. Hierdoor kunnen volgens 

Kagan de raciale stereotypen en de discriminatie van minderheden verminderen en zelfs 

verdwijnen in de toekomst.  

 

1.5 Samenvatting en conclusie 

Er is veel bekend over samenwerken tussen kinderen. Er zijn echter twee belangrijke hiaten. 

De literatuur gaat met name over het samenspel/samenwerken tussen peuters, kleuters, pubers 

en adolescenten. Over zes- en zevenjarige kinderen is veel minder bekend. Deze leeftijd is 

echter interessant. Op de leeftijd van zes jaar gaan kinderen naar groep 3 van de basisschool 

waar ze leren rekenen en schrijven. Daarvoor bestond de situatie voornamelijk uit vrij spel, 

terwijl vanaf groep 3 ‘samen’ vooral samenwerken wordt. Daarnaast wordt in het onderzoek 

vooral aandacht besteed aan het coöperatieve aspect van samenspel of samenwerken en 

nauwelijks aan het sociale aspect. De vraag in dit afstudeerproject is welke kennis en attitudes 

kinderen op deze leeftijd hebben over het samenwerken en in welke mate zij daarover kunnen 

praten. Met name is interessant in welke mate zij over coöperatief gedrag dan wel sociaal 

gedrag spreken.  

 

1.6 Vraagstelling en hypotheses 

De algemene onderzoeksvraag is: In welke mate praten 6-, 7- en 8-jarige kinderen over 

coöperatief gedrag en sociaal gedrag als onderscheiden aspecten van samenwerking?  

Deze algemene onderzoeksvraag is opgedeeld in een aantal deelvragen: 

1) In welke mate spelen kenmerken van de coöperatief gedrag en sociaal gedrag een rol 

in het denken van 6- tot en met 8-jarige kinderen over samenwerken?  

2) Is er een verschil tussen 6- tot en met 8-jarige kinderen? 

3) Is er een verschil tussen meisjes en jongens? 

4) Is er een verschil tussen de verschillende etniciteiten? 

 

Parallel aan het interview over samenwerking worden bij dezelfde kinderen in het kader Onze 

Klas, Mijn Wereld interviews afgenomen over identiteits- en groepsvorming, de twee andere 

componenten van het model van Ten Dam e.a. (2003). Analoog aan deze interviews is aan het 
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interview over samenwerking een aantal vragen toegevoegd, zodat de uitspraken van de 

kinderen op twee thema’s zijn te vergelijken: vertrouwen in zichzelf en verantwoordelijkheid. 

5) In welke mate voelen kinderen zich in staat tot samenwerken (zelfvertrouwen)? 

6) Zijn 6- tot en met 8-jarige kinderen zich bewust van de verantwoordelijkheid van de 

groep tijdens de samenwerking (verantwoordelijkheid)? 

 

Ten aanzien van de deelvragen 2, 3 en 4 zijn hypothesen opgesteld over verschillen tussen 

kinderen. 

1. Er zijn verschillen tussen jongere en oudere kinderen 

1.a. Oudere kinderen zullen meer kenmerken van samenwerken noemen dan jongere 

kinderen. Bovendien wordt sociaal gedrag steeds belangrijker naarmate kinderen ouder 

worden (Hartup, & Stevens, 1997). Jongere kinderen zullen eerder uitspraken doen over 

coöperatief gedrag terwijl oudere kinderen meer uitspraken zullen doen over prosociaal 

gedrag en de relatie. 

 

2. Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes 

2.a. Meisjes zullen andere accenten leggen in het noemen van kenmerken van samenwerking 

dan jongens. Zij noemen vaker sociale aspecten zoals ‘vrienden maken’ en ‘leren lief zijn 

tegen elkaar’ (onderdeel van sociaal gedrag). Jongens zullen meer nadruk leggen op 

coöperatieve aspecten (de werkwijze, taakgerichte vaardigheid en het product) (Walker, 

2005).  

2.b) Meisjes hechten meer waarde aan het samenwerken met leeftijdsgenootjes dan jongens. 

De sociale relatie met vriendinnen is een belangrijk aspect van hun vriendschappen. Jongens 

vinden coöperatief gedrag en het doel belangrijker dan het samenwerken zelf.  

  

3. Er zijn verschillen tussen kinderen van verschillende etniciteiten. 

3.a. Kinderen met een etniciteit vanuit een niet Nederlandse achtergrond hechten meer waarde 

aan prosociaal dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. (Van den Heuvel, Tellegen, & 

Koomen, 1992).  

3.b. Allochtone kinderen hechten ook meer waarde aan samenwerken (zowel coöperatief- als 

sociaal gedrag) omdat zij er meer baat bij hebben dan autochtone kinderen (Kagan, 1986). 
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2. Methode van onderzoek 

 

2.1 Proefpersonen 

Het onderzoek heeft op vier scholen plaats gevonden in de groepen 3 en 4. Deze scholen zijn 

een basisschool in Purmerend, een basisschool in Den Bosch en twee basisscholen in 

Amsterdam. In deze thesis worden alleen de data gebruikt van de participanten op de school 

in Den Bosch en één school in Amsterdam. 

 

Aan het onderzoek hebben 58 kinderen mee gedaan waarvan 27 jongens en 31 meisjes. Op 

het moment van het interview waren er 11 kinderen van 6 jaar, 23 kinderen van 7 jaar, 21 

kinderen van 8 jaar en 3 kinderen van 9 jaar. Omdat de leeftijdsgroepen ongelijk verdeeld 

zijn, zijn de kinderen opgesplitst in twee groepen; de jonge groep bestaat uit kinderen van 72 

t/m 92 maanden (6 t/m 7,5 jaar) en de oudere groep bestaat uit kinderen van 93 t/m 114 

maanden (7,5 tot 9 jaar) (zie tabel 1). De etniciteit was verdeeld in vier groepen. Ook daar 

waren de groepen ongelijk verdeeld en de groep gemengd westers bestond uit slechts 5 

participanten. Daarom zijn de groepen Nederlands en (gemengd) westers samengevoegd en 

zijn de groepen gemengd westers/niet-westers en (gemengd) niet-westers samengevoegd. 

Onder westerse kinderen worden kinderen met Nederlandse ouders (21 kinderen) en kinderen 

met een Nederlandse en een niet Nederlandse, maar westerse ouder (5 kinderen) verstaan, 

waarbij westers West-Europees en Noord-Amerikaans is. Onder niet-westerse kinderen 

worden kinderen met een Nederlandse en een niet-westerse ouder (13 kinderen) en kinderen 

met twee niet-westerse ouders verstaan (19 kinderen). 

 

Tabel 1. Participanten verdeeld over leeftijdsgroepen, sekse en etniciteit 

 

Meisjes 

 

Jongens 

 Nederlands 

/westers 

Niet-westers 

6-7.5 jaar 17 10  10 17 

7.5-9 jaar 14 17  16 15 

Totaal 31 27  26 32 
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2.2 Afhankelijke variabelen 

Het begrip samenwerken is opgesplitst in de begrippen coöperatief gedrag en sociaal gedrag. 

Coöperatief gedrag gaat over de taakgerichte interactie tussen de kinderen, sociaal gedrag gaat 

over gedrag waarbij een kind gericht is op een ander kind. Beide begrippen zijn weer 

onderverdeeld in subbegrippen. Cooperatief gedrag bestaat uit de werkwijze, taakgerichte 

vaardigheid en product. Sociaal gedrag is onder verdeeld in prosociaal gedrag en relatie. In 

onderstaand overzicht zijn de begrippen nader omschereven en staan er een aantal voorbeeld 

uitspraken van kinderen bij (voor meer uitspraken, zie bijlage 3). 

 

Coöperatief gedrag 

De werkwijze gaat over uitspraken over strategieën, de taakverdeling van een activiteit, de 

snelheid van afronding van een taak, concentratie, attitude met betrekking tot samenwerking 

(zowel positief als negatief) en planning. Twee voorbeelden van uitspraken van de 

geinterviewde kinderen over de werkwijze: 

Hoe ging het in zijn werk? “Dan leest de een die regel en de ander de andere regel.” 

Hoe heb je dat gedaan? “We gingen vergelijken wie de meeste fouten had.” 

 

De taakgerichte vaardigheid gaat over uitspraken over de coördinatie, verantwoordelijkheid, 

besluitvorming, overleggen, praktische organisatie en oplossingen. Twee voorbeelden van 

uitspraken van de geinterviewde kinderen over een taakgerichte vaardigheid: 

Hoe heb je dat gedaan? “We hadden het met z’n allen gekozen.” 

Wat moet je kunnen om goed te kunnen samenwerken? “Goed met kinderen praten, goed 

vragen stellen.” 

 

Het product gaat over uitspraken over het gemeenschappelijke doel. Twee voorbeelden van 

uitspraken van de geinterviewde kinderen over het product: 

Hoe ging het? “Goed, ik had alleen drie foutjes met Tessa.” 

Wat heb je aan samenwerken? “Dat je allebei leert lezen.” 

 

Sociaal gedrag 

Prosociaal gedrag gaat over uitspraken over elkaar helpen, gericht op andere persoon of 

perspectief van de ander, sociale verantwoordelijkheid, samen zijn/doen, delen, uitleggen, 

samen bedenken. Twee voorbeelden van uitspraken van de geinterviewde kinderen over 

prosociaal gedrag: 
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Heb je wel eens iemand geholpen? “Soms weet je niet hoe je een woordje schrijft en toen had 

ik haar geholpen.” 

En hoe ging dat? “Eentje wist ze niet, ik heb het even gelezen en haar gehelpt”. 

 

Relatie gaat over uitspraken over het elkaar leren kennen, interesse in en verbondenheid met 

de ander, sociale regels van met elkaar omgaan, vrienden maken. Twee voorbeelden van 

uitspraken van de geinterviewde kinderen over de relatie:  

Wat heb je aan samenwerken? “Dat je ook met andere kinderen speelt, met hele andere met 

wie je nog nooit gespeeld hebt.” 

Wat kan jij goed? “Niet stout doen, niet iemand van een stoel af duwen.” 

 

2.3 Procedure en instrumenten 

Er zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen (zie bijlage 1). Het interview is als volgt 

opgebouwd: het interview begint met een verwijzing naar een samenwerkingsactiviteit die het 

kind heeft gedaan in de klas waarbij er vragen worden gesteld over hoe de samenwerking bij 

die activiteit verliep. Vervolgens worden vragen gesteld over verbondenheid, zelfvertrouwen 

en verantwoordelijkheid (hypothetische situatie). Het gesprek wordt afgesloten met 

evaluatieve vragen. 

 Om onderzoeksvraag 6 over hun verantwoordelijkheid voor de samenwerking te 

kunnen beantwoorden is er een hypothetische situatie aan de kinderen voorgelegd. Deze is 

bedacht naar analogie van de studie van Bennett et al. (1998). Bij de hypothetische situatie 

wordt verteld dat de kinderen in groepjes van drie een koe moeten maken. Elk kind heeft zijn 

eigen taakje. De geïnterviewde kinderen doen hun taakje (de poten en het lichaam van de koe) 

zoals het hoort, maar het derde kindje doet het (hoofd van de koe) fout. De kinderen moeten 

hun product aan de leerkracht laten zien. Vervolgens worden er vragen aan de kinderen 

gesteld welk gevoel zij hebben als ze hun product aan de leerkracht tonen, wat de leerkracht 

over hun zal denken en wat ze tegen de leerkracht zouden zeggen.  

De interviews zijn met tweetallen gevoerd en duurden 15 tot 30 minuten. Ze zijn op de 

scholen zelf afgenomen in een aparte, vrije ruimte. Ze werden op camera vastgelegd en zijn 

later uitgetypt. De tweetallen zijn op basis van eerdere gesprekjes met de kinderen en advies 

van de leerkracht samengesteld. Daarbij werden leerlingen bij elkaar geplaatst als ze vrienden 

van elkaar zijn en dezelfde sekse, leeftijd en etniciteit hebben.  

Tijdens het interviewen is er rekening gehouden met de jonge leeftijd van de kinderen. 

Bij kinderen onder de zeven jaar zijn er namelijk een aantal problemen die de kwaliteit van de 
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interviews kunnen bedreigen (Hatch, 1990). Het eerste probleem noemt Hatch het 

‘volwassene-kind probleem’. Zowel het kind als de volwassenen hebben de verwachting dat 

hun relatie ongelijk is en dat de volwassene over een bepaalde autoriteit beschikt. Kinderen 

kunnen denken dat zij geen nieuwe inzichten kunnen verschaffen aan de volwassene (in dit 

geval de interviewer). Hierdoor zal het voor de kinderen moeilijk zijn om open vragen te 

beantwoorden. Daarbij aansluitend verwachten kinderen dat de volwassene de antwoorden 

weet op de gestelde vragen. Dit is het ‘goede-antwoord-probleem’ waarbij het kind probeert 

het antwoord te geven waarvan hij denkt dat de volwassene het wil horen. Een ander gevolg 

kan zijn dat het kind terughoudend is met het geven van antwoorden. Het derde probleem wat 

zich kan voordoen noemt Hatch het probleem van ‘zichzelf-als-sociaal-object’ zien. Het is 

voor jonge kinderen moeilijk om objectief over zichzelf te denken en te praten. Daaraan 

gekoppeld raken jonge kinderen vaak snel verveeld in een verbale conversatie.  

Het ‘volwassene-kind probleem’ kan ondervangen worden door voorafgaand aan de 

interviews vertrouwd te raken met de kinderen (Irwin, & Johnson, 2005). Daarom wordt er 

eerst geobserveerd in de klas waarbij de interviewer en de kinderen kennis met elkaar kunnen 

maken. Om het ‘goede-antwoord-probleem’ te verminderen worden suggestieve vragen 

vermeden (Allen, 1989). Met het probleem van ‘zichzelf-als-sociaal-object-zien' kan 

verschillend omgegaan worden. Ten eerste worden de vragen zo concreet mogelijk gesteld 

(Allen, 1989). Ten tweede wordt er gebruikt gemaakt van hulpmiddelen om de kinderen 

gemotiveerd te houden (Hill, Laybourn, & Borland, 1996). Er wordt gebruik gemaakt van 

smiley’s. Kinderen kunnen dan tussen de blije en sippe smiley kiezen bij een vraag. Bij de 

hypothetische situatie wordt een verhaaltje verteld waarbij tekeningen getoond worden.  

       

2.4 Dataverwerking  

Op de verschillende open vragen hebben de kinderen antwoorden gegeven met daarin 

uitspraken over zowel coöperatief als sociaal gedrag. De antwoorden van de kinderen op de 

vragen 1d, 2b, 3a, 3b,5c en 5d zijn gecategoriseerd in twee groepen: coöperatief gedrag en 

sociaal gedrag. Zoals beschreven in paragraaf 2.2 is coöperatief gedrag opgesplitst in drie 

variabelen, namelijk in uitspraken over de werkwijze (bijv. om de beurt lezen), een 

taakgerichte vaardigheid (bijv. goed naar elkaar luisteren) en het product (bijv. samen een 

goed cijfer halen). En sociaal gedrag is opgesplitst in twee variabelen, namelijk uitspraken 

over prosociaal gedrag (bijv. een ander kind helpen) en relatie (bijv. het maken van vrienden). 

 De uitspraken van de kinderen zijn gescoord op een scoreformulier (zie bijlage 2). 

Door middel van een handleiding voor het scoren hebben de beoordelaars bijgehouden welke 
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uitspraken ze onder welke noemer hebben gescoord. Op basis van het materiaal en overleg 

met een tweede beoordelaar is de scoring een aantal keren bijgesteld. In bijlage 3 is de 

handleiding voor het scoren opgenomen. Voor de hypothetische situatie is de scoring van 

Bennett et al. (1998) gevolgd: er wordt gescoord welke emotie kinderen noemen, met name of 

het gaat om een sociale emotie, welke reactie de leerkracht heeft en wie verantwoordelijk is. 

Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te meten is 10% van de interviews door beide 

beoordelaars gescoord. Met behulp van SPSS 16.0 is de Cohen’s Kappa berekend. Een Kappa 

tussen .81 en 1.0 betekent een bijna perfecte overeenstemming (Landis, & Koch, 1977). 

Tussen de twee beoordelaars is er in dit onderzoek een bijna perfecte overeenstemming, dat 

blijkt uit een Cohen’s Kappa van 0.88. 

De data zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van SPSS 16.0. Door middel van 

onafhankelijke T-toetsen wordt er gekeken of er significante verschillen zijn tussen leeftijd, 

sekse en etniciteit. Deze onafhankelijke variabelen zijn nominaal. De scores op de zes vragen 

van de afhankelijke variabelen zijn bij elkaar opgeteld. De afhankelijke variabelen hebben 

daarom een interval niveau.  

  

3. Resultaten 

In het algemeen is er veel verschil in sociale- of coöperatieve uitspraken tussen kinderen. 

Sommige kinderen noemen beide vaardigheden meerdere malen, anderen noemen maar één 

vaardigheid gedurende het interview (zie de tabellen 2 en 3). Gemiddeld genomen noemt elk 

kind 4,46 keer een uitspraak over sociaal gedrag en 2,9 keer over coöperatief gedrag. Als alle 

coöperatieve en sociale uitspraken bij elkaar opgeteld zijn, gaat 60% van alle uitspraken over 

sociaal gedrag. Hiervan gaat 52% over de relatie (vrienden maken/elkaar leren kennen) en 

48% over prosociaal gedrag (elkaar helpen). In totaal gaat 40% van de uitspraken over 

coöperatief gedrag. Hiervan gaat de helft over de werkwijze (taakverdeling/strategie), 24% 

over taakgerichte vaardigheden (besluitvorming/overleggen) en 26% over het product (samen 

mooier/beter maken).  
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Tabel 2. Uitspraken over sociaal gedrag.       Tabel 3. Uitspraken over coöperatief gedrag. 

Aantal keren per aantal kinderen        Aantal keren per aantal kinderen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd 

Ondanks dat oudere kinderen gemiddeld genomen meer uitspraken in het algemeen doen over 

samenwerken (coöperatief- en sociaal gedrag) dan jongere kinderen is er geen sprake van een 

significant verschil; t = -1.75; df = 49,7; p = .285 (zie tabel 4). Er is een trend gevonden dat 

gemiddeld genomen oudere kinderen uit dit onderzoek vaker sociaal gedrag noemen in 

verband met samenwerken dan de jongere kinderen uit dit onderzoek. Dit is geen significant 

verschil t = -3,04; df = 52,5; p = .098. Dit zou kunnen duiden op een trend dat de oudere 

kinderen zich bewuster zijn van sociaal gedrag als een belangrijk aspect van samenwerken 

dan de jongere kinderen. Alhoewel oudere kinderen meer uitspraken doen meer specifiek over 

het product, prosociaal gedrag en de sociale relatie dan jongere kinderen, gaat het niet om een 

significant verschil. Jongere kinderen noemen vaker de werkwijze en coöperatief gedrag in 

het algemeen; ook hier gaat het niet om significante verschillen. Die verschillen zijn er wel 

voor het noemen van een taakgerichte vaardigheid. Jongere kinderen noemen gemiddeld 

genomen significant vaker een taakgerichte vaardigheid bij het praten over samenwerken. t  = 

.822; df = 44.2; p = .049 (zie tabel 4). Dit duidt erop dat de jongere kinderen uit dit onderzoek 

zich meer rekenschap geven van de taakgerichte vaardigheden’ (goed naar elkaar 

luisteren/besluitvorming/overleggen) dan de oudere kinderen.  

 

Aantal 

keer 

genoemd 

Aantal 

kinderen 

Aantal keer 

genoemd in 

totaal 

1 1 1 

2 7 14 

3 13 39 

4 9 36 

5 10 50 

6 6 36 

7 6 42 

8 4 32 

totaal 56 250 

Aantal 

keer 

genoemd 

Aantal 

kinderen 

Aantal keer 

genoemd in 

totaal 

0 4 0 

1 9 9 

2 13 26 

3 10 30 

4 8 32 

5 5 25 

6 4 24 

7 2 14 

totaal 55 160 
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Tabel 4. Gemiddeld aantal uitspraken per categorie, verdeeld over leeftijd. 

 Leeftijd    

 Jonge groep 

(N=27) 

Mean 

 

SD 

Oude groep 

(N=29) 

Mean 

 

SD 

Samenwerken 

 

Coöperatief 

Werkwijze 

Taakgerichte vaardigheid 

Product 

 

Sociaal 

Prosociaal 

Relatie 

7.0 

 

3.1 

1.7 

.8* 

.7 

 

3.7 

2.1 

1.7 

2.0 

 

1.8 

1.1 

1.0 

.9 

 

1.5 

.9 

1.3 

7.9 

 

2.7 

1.3 

.6 

.8 

 

5.1 

2.2 

2.9 

1.8 

 

1.9 

1.1 

.7 

1.2 

 

1.9 

1.2 

1.5 

* p=<0.05 

 

Sekse 

Ondanks dat meisjes gemiddeld genomen meer uitspraken in het algemeen doen over 

samenwerken (coöperatief- en sociaal gedrag) dan jongens is er geen sprake van een 

significant verschil; t = -1.05; df = 52,1; p = .182 (zie tabel 5). Alhoewel jongens in het 

algemeen meer uitspraken doen over coöperatief gedrag en meisjes over het algemeen meer 

uitspraken doen over sociaal gedrag, gaat het hier niet om significante verschillen. Als er 

wordt gekeken naar de subcategorieën, doen meisjes meer uitspraken over de werkwijze dan 

jongens en noemen jongens vaker taakgerichte vaardigheden, het product en prosociaal 

gedrag dan meisjes. Maar ook hier gaat het niet om significante verschillen. Die verschillen 

zijn er wel op aspecten van de sociale relatie. Gemiddeld genomen noemen meisjes de sociale 

relatie vaker in verband met samenwerken dan jongens. Dit verschil is significant; t = -2,32; 

df = 47,3; p = .001 (zie tabel 5). Uit de uitspraken blijkt dat meisjes vaker zeggen dat je door 

samen te werken andere kinderen leert kennen en nieuwe vriendschappen kan sluiten. Jongens 

noemen dit belang van samenwerken veel minder. Jongens benoemen bijvoorbeeld vaker dat 

sneller klaar bent of dat je een niveau hoger komt als je samenwerkt.  
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Tabel 5. Gemiddeld aantal uitspraken per categorie, verdeeld over sekse.  

 Sekse    

 Jongen 

(N=27) 

Mean 

 

SD 

Meisje (N=29) 

Mean 

 

SD 

Samenwerken 

 

Coöperatief 

Werkwijze 

Taakgerichte vaardigheid 

Product 

 

Sociaal 

Prosociaal 

Relatie 

7.2 

 

3.0 

1.4 

.8 

.9 

 

4.0 

2.2 

1.9 

1.7 

 

1.9 

1.0 

1.0 

1.2 

 

1.7 

1.2 

1.1 

7.7 

 

2.8 

1.6 

.6 

.7 

 

4.9 

2.1 

2.8* 

2.1 

 

1.8 

1.2 

.8 

.9 

 

1.9 

.9 

1.8 

* p=<.001 

 

Tabel 6. Gemiddeld aantal uitspraken per categorie, verdeeld over etniciteit.  

 Etniciteit    

  

Nederlands/we

sters (N=24)  

Mean 

 

 

 

SD 

Niet-westers 

gemengd/niet- 

westers (N=29) 

Mean 

 

 

 

SD 

Samenwerken 

 

Coöperatief 

Werkwijze 

Taakgerichte vaardigheid 

Product 

 

Sociaal 

Prosociaal 

Relatie 

6.9 

 

2.5 

1.4 

.7 

.6 

 

4.3 

1.8 

2.5 

1.6 

 

1.7 

1.0 

.9 

1.0 

 

2.0 

.9 

1.6 

7.8 

 

3.2 

1.6 

.8 

.8 

 

4.6 

2.4 

2.2 

2.1 

 

1.9 

1.2 

.8 

1.1 

 

1.7 

1.1 

1.5 
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Etniciteit 

Ondanks dat niet-westerse kinderen gemiddeld genomen meer uitspraken in het algemeen 

doen over samenwerken (coöperatief- en sociaal gedrag) dan westerse kinderen is er geen 

sprake van een significant verschil; t = -1.81; df = 52,5; p = .228 (zie tabel 6). Niet-westerse 

kinderen doen meer uitspraken over de werkwijze, taakgerichte vaardigheden, het product, 

prosociaal gedrag en coöperatief- en sociaal gedrag in het algemeen dan westerse kinderen. 

Deze verschillen zijn echter niet significant. Westerse kinderen doen meer uitspraken over de 

sociale relatie, maar ook dit verschil is niet significant.  

 

Eigen competentiegevoel over samenwerken 

Om het eigen competentie gevoel van de kinderen te meten is vraag 5) opgesteld: In welke 

mate voelen kinderen zich in staat tot samenwerken (zelfvertrouwen)? Bijna elk geïnterviewd 

kind vindt van zichzelf dat hij/zij goed kan samenwerken. Van de 58 geïnterviewde kinderen 

zeggen er namelijk 51 dat ze goed zijn in samenwerken. De overige 7 kinderen zeggen dat ze 

een beetje goed zijn of dat ze het niet weten. Als er vervolgens wordt doorgevraagd wát ze 

dan zo goed kunnen van samenwerken mogen kinderen alles noemen waar ze goed in zijn.  

46,6% van de kinderen noemt een concrete vaardigheid, zoals rekenen schrijven of lezen (zie 

tabel 7). Ondanks dat de kinderen al minstens 10 minuten praten over samenwerken noemt 

bijna de helft van de kinderen een concrete vaardigheid op de vraag waar ze dan zo goed in 

zijn bij het samenwerken met andere kinderen. Dit geeft aan dat kinderen het moeilijk vinden 

om op een abstract niveau over hun eigen taakgerichte vaardigheden te praten. De andere helft 

van de kinderen vindt zichzelf goed in prosociaal of coöperatief gedrag. Acht kinderen doen 

een of twee uitspraken over coöperatief gedrag waar ze goed in zijn (zie tabel 7). 28 kinderen 

doen een of twee uitspraken over sociaal gedrag waar ze goed in zijn. Dit betekent dat van de 

groep die ingaat op hun competentie in samenwerken 50% van zichzelf vindt dat hij/zij goed 

is in het helpen van andere kinderen of in het maken van vriendschappen en elkaar leren 

kennen. Van die 28 kinderen noemt maar liefst 75% het aspect prosociaal gedrag (iemand 

helpen). Van de kinderen die zichzelf goed vinden in coöperatief gedrag is er geen significant 

verschil in leeftijd, sekse en etniciteit. Van alle kinderen die zichzelf goed vinden in sociaal 

gedrag is er eveneens geen significant verschil te meten in leeftijd, sekse en etniciteit vanwege 

de te kleine populatie. Hoewel er wel verschil lijkt in etniciteit; 18 kinderen van een niet-

westerse identiteit versus 10 kinderen van een westerse etniciteit vinden zichzelf competent in 

sociaal gedrag. Dit is echter een schatting aangezien de populatie te klein is voor een 

statistische bewerking van dit verschil. 
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Tabel 7. Aantal keer uitspraken van participanten over concrete vaardigheid, coöperatief 

gedrag en sociaal gedrag op de vraag waar ze goed in zijn bij het samenwerken. 

 Concrete vaardigheid Coöperatief gedrag Sociaal gedrag 

Eén variabele genoemd 27 6 26 

Twee variabelen genoemd 0 2 2 

 

Verantwoordelijkheidsgevoel 

Om er achter te komen of 6- tot en met 8-jatige kinderen zich bewust zijn van de 

groepsverantwoordelijkheid is vraag 6) opgesteld: Zijn 6- tot en met 8-jarige kinderen zich 

bewust van de verantwoordelijkheid van de groep tijdens de samenwerking 

(verantwoordelijkheid)? Naar aanleiding van de hypothetische situatie zijn er drie vragen 

gesteld die het verantwoordelijkheidsgevoel voor de groep meet: over de eigen gevoelens, 

over de reactie van de leerkracht, en over wat het kind zou doen. Wat de eigen gevoelens 

betreft noemen 27 kinderen een sociale emotie (verlegenheid of schaamte) (zie tabel 8). Bijna 

de helft van de kinderen geeft dus aan zich te schamen of verlegen te voelen als ze de koe 

moeten inleveren bij de juf terwijl het hoofd niet goed is. Dit geeft aan dat ze zich 

medeverantwoordelijk voelen voor het eindproduct. De kleine andere helft (23 kinderen) geeft 

aan een negatieve emotie (verdrietig of boos) te ervaren. Zij geven daarmee aan dat ze het de 

schuld van het andere kind vinden dat hij het hoofd verkeerd heeft gemaakt. 90% van de 

kinderen gaf aan dat de leerkracht negatief (boos, verdrietig) zou reageren op het eindproduct 

(de hele koe). Bij de vragen: “Wat zeg je dan tegen de juf?”en “Wie moet het uitleggen?” kan 

het kind kiezen tussen zichzelf, de groep, het andere kind of iemand anders. In totaal 

antwoorden 17 kinderen op één van de twee vragen dat de groep verantwoordelijk is en één 

kind antwoord op beide vragen dat de groep verantwoordelijk is. Van die 19 kinderen zouden 

9 kinderen tegen de juf zeggen dat de groep verantwoordelijk is voor het eindproduct en 10 

kinderen vinden dat ze als groep moeten uitleggen wat er is gebeurd. Daarvan zitten er negen 

kinderen in de oudere groep en acht kinderen in de jongere groep. Elf daarvan zijn meisjes en 

zeven jongens. Tien kinderen hebben een niet-westerse identiteit en zeven kinderen hebben 

een westerse identiteit. Voor een statistische bewerking van  deze verschillen in leeftijd, sekse 

of etniciteit is de populatie te klein. Over het algemeen vinden veel kinderen dat het jongetje 

die het hoofd van de koe fout heeft gemaakt, de schuld heeft en daarom ook de 

verantwoordelijkheid op zich moet nemen, de meeste kinderen vinden dat hij het zelf moet 

uitleggen (zie tabel 8). 
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Tabel 8. Groepsverantwoordelijkheid, ervaren van sociale emotie en negatieve reactie van de 

juffrouw. 

 Aantal kinderen 

Noemt sociale emotie ‘hoe voel je je dan?’ 27 

Verwacht negatieve reactie van de juffrouw 52 

Noemt groep verantwoordelijk 'wat zeg je tegen de juf?' 92)   

Noemt groep verantwoordelijk 'wie moet het uitleggen?' 102)   

Noemt ander kind1)  verantwoordelijk ‘wat zeg je tegen de juf?’ 293)   

Noemt ander kind verantwoordelijk ‘wie moet het uitleggen?’ 423)   

1) Kind dat het hoofd van de koe verkeerd heeft gemaakt. 

2) Eén kind noemt groep bij beide vragen.  

3) kinderen noemen verantwoordelijkheid van ander kind op beide vragen. 

 

 

4. Conclusie en discussie   

De algemene onderzoeksvraag was: In welke mate praten 6-, 7- en 8-jarige kinderen over 

coöperatief gedrag en sociaal gedrag als onderscheiden aspecten van samenwerken? Om deze 

vraag te beantwoorden zijn de zes deelvragen onderzocht. Als eerste is er onderzocht in welke 

mate kenmerken van coöperatief gedrag sociaal gedrag een rol spelen in het denken van 6- tot 

en met 8-jarige kinderen. Er is onderzocht of hierbij een verschil tussen leeftijd, sekse en 

etniciteit te vinden is. Ten slotte is er onderzocht of kinderen zichzelf in staat achten tot 

samenwerken en of ze zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid van de groep tijdens de 

samenwerking.  

 

Algemeen kan worden gesteld dat jonge kinderen uit dit onderzoek vaker uitspraken doen 

over sociaal gedrag dan over coöperatief gedrag als ze praten over samenwerken. Met name 

aspecten van het sociale gedrag (elkaar helpen en de sociale relatie) en concrete vaardigheden 

spelen een rol bij 6- tot en met 8-jarige kinderen bij het praten over samenwerken. De 

aspecten van coöperatief gedrag (de werkwijze, taakgerichte vaardigheden en het product) 

spelen in mindere mate een rol. Het lijkt erop dat 6- tot en met 8-jarige kinderen coöperatief 

gedrag nog niet helemaal onderscheiden als deelvaardigheid van samenwerking. Ze zien al 

wel in dat het elkaar helpen en het leren kennen  een onderdeel is van samenwerken. Deze 

resultaten kunnen wellicht verklaard worden doordat leerkrachten in groep 3 en 4 veel 

aandacht besteden aan het ‘lief zijn voor elkaar’ en ‘elkaar helpen’. Om hier echt een harde 

verklarende uitspraak over te doen zou  onderzoek gedaan moeten worden naar de 

boodschappen die leerkrachten geven als er moet worden samengewerkt. 
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Over het algemeen blijken er nauwelijks verschillen te zijn in leeftijd, sekse en etniciteit als 

het gaat over uitspraken over samenwerken (zowel over coöperatief- als sociaal gedrag). Er 

blijken enkele kleine verschillen te zijn als er wordt gekeken naar leeftijdsgroepen en sekse, 

maar alleen ten aanzien van specifieke aspecten van sociaal en coöperatief gedrag. Er blijken 

geen verschillen te zijn ten aanzien van westerse versus niet-westerse kinderen. 

Jongere kinderen noemen gemiddeld genomen vaker een taakgerichte vaardigheid bij 

het praten over samenwerken. Dit duidt erop dat de jongere kinderen uit dit onderzoek zich 

meer rekenschap geven van de taakgerichte vaardigheden’ (o.a. goed naar elkaar 

luisteren/besluitvorming/overleggen) dan de oudere kinderen. Deze uitkomst ondersteunt 

deels de hypothese dat jonge kinderen vaker coöperatief gedrag noemen dan ouder kinderen 

(Hartup, & Stevens, 1997). Dit zou verklaard kunnen worden doordat er in groep 3 extra 

aandacht is voor goed naar elkaar luisteren. Er is een trend gevonden dat gemiddeld genomen 

oudere kinderen uit dit onderzoek vaker sociaal gedrag noemen in verband met samenwerken 

dan de jongere kinderen uit dit onderzoek. Dit is echter geen significant verschil. Deze trend 

ondersteunt wel de hypothese dat oudere kinderen meer belang hechten aan vriendschap 

(Hartup, & Stevens, 1997). De sociale relatie wordt vaker genoemd door meisjes dan door 

jongens. Dit ondersteunt de hypothese dat meisjes meer belang hechten aan de sociale relatie 

dan jongens (Walker, 2005). Echter, de hypothese dat jongens vaker coöperatief gedrag 

noemen dan meisjes (Walker, 2005) wordt niet ondersteund door de resultaten. Er blijkt geen 

verschil te zijn in de hoeveelheid uitspraken over coöperatief gedrag door jongens en meisjes. 

De hypothese dat kinderen met een etniciteit vanuit een niet Nederlandse achtergrond meer 

waarde hechten aan prosociaal gedrag dan kinderen met een Nederlandse achtergrond (Van 

den Heuvel, Tellegen, & Koomen, 1992) wordt niet ondersteund door de resultaten uit dit 

onderzoek. De andere hypothese over etniciteit dat niet-westerse kinderen meer waarde 

hechten aan samenwerken (zowel coöperatief- als sociaal gedrag) (Kagan, 1986) wordt ook 

niet ondersteund. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat veel van de ‘niet-westerse’ 

kinderen in een  westerse omgeving worden opgevoed.  

 

Uit de resultaten blijkt dat kinderen zichzelf in hoge mate in staat achten tot samenwerken. 

Echter, uit het onderzoek blijkt dat veel kinderen het idee hebben dat ‘goed kunnen schrijven, 

rekenen en lezen’ een onderdeel, of zelfs een voorwaarde, is van goed kunnen samenwerken. 

Dit laat zien dat kinderen in meer concrete termen denken over samenwerken dan 

bijvoorbeeld volwassenen die op een abstract niveau denken. Toch doet 50% van de kinderen 
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ook uitspraken over coöperatief gedrag en sociaal gedrag. Met name prosociaal gedrag wordt 

vaak genoemd als competentie die de kinderen zelf bezitten. Uit het onderzoek naar de eigen 

competentiegevoel van kinderen kan de hypothese gesteld worden dat kinderen van een niet- 

westerse identiteit zichzelf competenter vinden in sociaal gedrag dan kinderen met een 

westerse identiteit. 

 Verder blijkt dat de meeste 6- tot en met 8-jarige kinderen zich niet bewust zijn van 

hun verantwoordelijkheid als groep. Wel schaamt de meerderheid zich voor het gezamenlijke 

eindproduct en ze denken dat de juffrouw negatief zal reageren op het eindproduct. Het lijkt 

erop dat kinderen zich onbewust wel verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat van de 

groep (sociale emotie, verwachting van negatieve reactie van de juffrouw), maar dat ze vinden 

dat het de schuld is van het andere kind. Een enkeling vertelt wel dat het de schuld van hun 

groepje is omdat ze dat ene kind niet geholpen hebben. Dit besef kwam echter maar bij zeer 

weinig kinderen voor. Bijna de helft van de kinderen vindt dat het andere kind alle schuld 

heeft. Uit de metingen naar het verantwoordelijkheidsgevoel kan de hypothese worden 

geformuleerd dat meisjes zich iets meer bewust zijn dan jongens van de 

groepsverantwoordelijkheid. 

 

Het is over het algemeen gebleken dat het erg moeilijk is voor 6- tot en met 8-jarige kinderen 

om abstract over samenwerking te praten. De moeilijkheden bij het interviewen van jonge 

kinderen die in paragraaf 2.2 beschreven staan, blijken niet helemaal te ondervangen zijn. Het 

interview van 15 a 20 minuten was erg lang voor sommige kinderen. Het beeldmateriaal 

zorgde er wel voor dat de kinderen meer betrokken waren bij het interview en meer 

gemotiveerd waren om mee te doen. Dit was echter vaak maar van korte duur. Bij de laatste 

vijf vragen van het interview (na het hypothetische verhaal incl. tekeningen) vroegen 

sommige kinderen wanneer het nou afgelopen was.  

Naast de valkuilen die het interviewen van jonge kinderen met zich mee brengt, heeft 

het onderzoek nog een aantal andere beperkingen. De eerste beperking aan het onderzoek is 

het aantal participanten. Aan het onderzoek hebben in totaal 123 kinderen deelgenomen. Door 

tijdgebrek zijn er in deze thesis maar 58 participanten meegenomen in het onderzoek. De 

tweede beperking is dat het construct samenwerken niet is vastgesteld op basis van  onderzoek 

naar inhoudsvaliditeit. Op basis van de beperkte literatuur en door middel van een pilotstudie 

naar de uitspraken die de kinderen gaven tijdens de pilotstudie is de term samenwerken 

opgesplitst in de competenties coöperatief- en sociaal gedrag. Die twee termen zijn op hun 

beurt weer onderverdeeld in de subcategorieën werkwijze, taakgerichte vaardigheid, product, 
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prosociaal gedrag en relatie. Het is raadzaam om in een volgende studie de inhoudsvaliditeit 

nader te onderzoeken. 

Voor de interviews zijn de kinderen gekoppeld aan vrienden en gelijken (in etniciteit 

en sekse). Dit kan van invloed zijn op de antwoorden die de kinderen hebben gegeven. Hier is 

voor gekozen zodat de kinderen zich op hun gemak voelen waardoor ze eerlijker zullen 

antwoorden. Een ander aandachtspunt is dat wat kinderen zeggen, misschien niet helemaal 

overeenkomt met wat kinderen denken.  

 Tijdens het interviewen viel het op dat kinderen de termen samenspelen en 

samenwerken door elkaar halen. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te 

onderzoeken of 6- tot en met 8-jarige kinderen het verschil weten, en kunnen vertellen over 

het verschil tussen samenspelen en samenwerken. Voor vervolgonderzoek is het tevens 

interessant om na te gaan of er verschillen zijn tussen kinderen van verschillende schooltypes 

of sociaal economische status (SES). 
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Bijlage 1 

 

Protocol    Interview - Samenwerken 

 

Opname starten. 

Korte intro n.a.v. samenwerkings-activiteit in de klas die leidt tot overgang naar eerste vraag. 

 

1. Activiteit 

1a. Wat hebben jullie precies gedaan? 

1b. Met wie heb je dat gedaan?  

1c. Hoe ging het?  

Doorvragen cooperatief gedrag: 

 c1.  Was je het altijd eens met je maatje? 

   Zo niet, hoe hebben jullie dat opgelost? 

  En als je het wel altijd een met elkaar was, stel je voor dat je  

dat niet zou zijn, hoe zou je zoiets oplossen? 

 c2.  Hoe hebben jullie samengewerkt? 

Doorvragen prosociaal gedrag:  

 c3.  Heb je je maatje ergens mee kunnen helpen? 

 c4.  Heeft je maatje jou ergens mee geholpen? 

 

2. Verbondenheid. 

Pak de smileys.  

“Ik heb een spelletje meegenomen. Het gaat zo: er is een sippe en een blije. De sippe vindt het 

niet zo leuk, de blije wel. Straks vraag ik iets en dan moeten jullie omhoog houden wat jullie 

vinden.” 

2a. Hoe vond je het om met iemand samen te werken? Wat vond je er  

      … aan? 

2b. Vind je het belangrijk om samen te werken?  

Bij ‘onjuist’ of afwijzend antwoord, stel vraag 2c. 

2c. Vind je het belangrijk om te leren samenwerken? Wat heb je daar dan aan? 

 

Doorvragen cooperatief gedrag: 

 b1. Wat kun je met samenwerken bereiken?  

 Bij weinig respons: kun je een beter product maken of maakt het niet uit? 

b2. Was je tevreden over het eindresultaat? 

b3. Had je dat ook alleen gekund? 

Doorvragen prosociaal gedrag en sociale relatie: 

b4. Was je maatje al een vriendje? En nu? 

Bij ja, sla volgende vragen over. 

b5. Zou je nu eerder met hem/haar gaan spelen? 

b6. En als het een jongen/meisje was geweest? 

 

3. Zelfvertrouwen. 

3a. Wat moet je kunnen om goed te kunnen samenwerken? Hoe werk je goed in een groepje?  

3b. Kun jij goed samenwerken? Wat kun jij goed in het samenwerken? 

 

4. Verantwoordelijkheid: wat zou jij doen? 

“Ik ga nu een verhaaltje vertellen waarbij je moet denken aan je eigen klas. 
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Tekening 1: Jullie krijgen de opdracht van de juf/meester dat jullie met z’n drieën een koe 

moeten maken. Iedereen moet een eigen stukje maken. Eentje maakt het hoofd, eentje het lijf 

en de ander de poten en de staart. De juf/meester zegt aan het einde of jullie een onvoldoende 

of een voldoende hebben voor de hele koe. 

 

Tekening 2: Jullie zijn aan het knutselen. Je ziet dat degene die het hoofd moet maken, het 

niet zo goed doet. 

 

4a. Wat zou je doen? 

4b. Is zoiets wel eens gebeurd bij jou? 

4c. Wat heb je toen gedaan? 

 

Tekening 3: Stel je voor. Nu is jullie koe af en hij ziet er zo uit.  

 

4d. Hoe zou je je voelen als je deze koe bij de juf zou inleveren? 

4e. Wat is dat voor gevoel? Leg eens uit. 

 

 

 

Als ze schaamte niet aanwijzen: 

4f. Wat is dat voor gevoel? Voel jij je wel eens zo? Wanneer voel je je dan zo?  

 

Terug naar tekening. 

4g.Wat zou de juf denken denk je? 

4h. Wat zeg je tegen de juf als je de koe inlevert? 

4i. Wie moet uitleggen wat er is gebeurd? 

 

4j. Wat zou de juf denken van jullie samenwerking denk je? Als ze gaat kijken of jullie er 

samen iets goed van hebben gemaakt? 

4k. Hoe hadden jullie het anders kunnen aanpakken? 

 

5. Evaluatie. 

5a. Zou je nog een keer met een maatje willen werken? Waarom wel/niet?  

5b. Waarom denk je dat de juf/meester het belangrijk vindt dat jullie samenwerken? Wat 

wilde ze daar mee bereiken? 

5c. Wat heb je ervan geleerd? 
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Bijlage 2: Het score formulier 

 

Scoringsformulier - Analyse Samenwerken 

 

Respondentnr  

Naam kind  

School  

Klas  

Datum opname  

Sekse  

SES  

Etniciteit  

 

I. Attitude / houding, kennis/reflectie, vaardigheden 

 Activiteit 

Hoe ging het?  

  

(vraag 1d) 

- over intrapersoonlijke competentie 

 1. spontaan  

 2. als antwoord op 1.d3/4  

 

- over interpersoonlijke competentie: coöperatief gedrag 

 1. spontaan 

 2. als antwoord op 1.d1/2 

 

- over interpersoonlijke competentie: sociaal gedrag 

 1. spontaan 

 2. als antwoord op 1.d3/4 

 

Hoe ging het? 

Kenmerken 

(vraag 1d) 

- intrapersoonlijk: belang voor kind zelf (alleen scoren bij 

uitleg!)  

 1. eigen bijdrage, vaardigheid, winst eruit halen 

 2. hulp kunnen gebruiken 

 

- interpersoonlijke competentie: coöperatief gedrag 

 1. werkwijze: strategieën, activiteit taakverdeling 

 2. Taakgerichte vaardigheid: coördinatie, 

verantwoordelijkheid,   

         besluitvorming 

 3. product: gemeenschappelijk doel 

 

- interpersoonlijke competentie: sociaal gedrag 

 1. prosociaal: elkaar helpen 

 2. relatie: elkaar leren kennen 

 

- groep: belang voor groep 

 1. taak 

 2. sociaal klimaat 

 

Reden koppeling aan 

maatje 

(vraag 1c) 
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Hoe vond je samenwerken? 

(vraag 2a) 

- Attitude 

 1. positief 

 2. negatief 

 3. positief en negatief 

 4. anders (weet niet, neutraal) 

Wat heb je aan samenwer-

ken? Wat kun je ermee 

bereiken? 

(vraag 2b) 

- over intrapersoonlijke competentie 

 1. spontaan  

 2. als antwoord op 2b1-3  

 

- over interpersoonlijke competentie: coöperatief gedrag 

 1. spontaan 

 2. als antwoord op 2b1-3 

 

- over interpersoonlijke competentie: sociaal gedrag 

 1. spontaan 

 2. als antwoord op 2b4-6 

 

- groep: belang voor groep 

 1. spontaan 

 2. als antwoord op 2b1-3 

 

Wat heb je aan samenwer-

ken? Wat kun je ermee 

bereiken? 

(vraag 2b) 

Kenmerken 

- intrapersoonlijk: belang voor kind zelf (alleen scoren bij 

uitleg!)  

 1. eigen bijdrage, vaardigheid, winst eruit halen 

 2. hulp kunnen gebruiken 

 

- interpersoonlijke competentie: coöperatief gedrag 

 1. werkwijze: strategieën, activiteit taakverdeling 

 2. Taakgerichte vaardigheid: coördinatie, 

verantwoordelijkheid, besluitv. 

 3. product: gemeenschappelijk doel 

 

- interpersoonlijke competentie: sociaal gedrag 

 1. prosociaal: elkaar helpen 

 2. relatie: elkaar leren kennen 

 

- groep: belang voor groep 

 1. taak 

 2. sociaal klimaat 

 

Coöperatief gedrag  

Beter resultaat samen? 

(vraag 2b1) 

 

 

Alleen zelfde eindresultaat?  

(vraag 2b3) 

 

Redenering vraag 2b1-b3 

- over coöperatief gedrag 

 1. ja positief 

 2. nee, negatief  

 3. maakt niet uit 

 

 1. ja positief 

 2. nee, negatief  

 3. maakt niet uit 
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Prosociaal gedrag 

Was maatje al vriendje? 

(vraag 2b4) 

 

En nu? (vraag 2b4) 

 

 

 

Nu eerder met maatje 

spelen? (vraag 2b5) 

 

 

Eerder spelen als … was 

geweest? (vraag 2b6) 

 

 

Redenering vraag b4-6 

- over sociaal gedrag - vriendje  

 1. ja 

 2. nee 

 

- over sociaal gedrag - nieuw vriendje 

 1. ja 

 2. nee 

 

- over sociaal gedrag - eerder spelen 

 1. ja 

 2. nee 

 

- Meisje/jongen       O Jonger/ouder kind       O Ander kind 

 1. eigen sekse      1. eigen leeftijd          eigen etniciteit 

 2. andere sekse  2. jonger/ouder           andere etniciteit 

 

 

 

Vertrouwen 

Wat is nodig voor goed 

samenwerken? (vraag 3a) 

 

- over coöperatief gedrag 

 1. werkwijze: strategieën, activiteit taakverdeling 

 2. vaardigheid: coördinatie, verantwoordelijkheid,  

          besluitvorming 

 3. product: gemeenschappelijk doel 

 

- over sociaal gedrag 

 1. prosociaal: elkaar (willen) helpen 

 2. relatie: elkaar (willen) leren kennen 

 

Kun jij samenwerken? 

(vraag 3b) 

 

 

 

Eigen vaardigheden: Wat 

kun je goed? (vraag 3b) 

 1. ja,  goed   

 2. nee, slecht   

 3. middel, gaat wel   

 4. anders,  weet niet 

 

 concrete vaardigheden  

 

- over coöperatief gedrag 

 1. werkwijze: strategieën, activiteit taakverdeling 

 2. Taakgerichte vaardigheid: coördinatie, 

verantwoordelijkheid,  

          besluitvorming 

 3. product: gemeenschappelijk doel 

 

- over sociaal gedrag 

 1. prosociaal: elkaar (willen) helpen 

 2. relatie: elkaar (willen) leren kennen 
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II. Hypothetische situatie. 

Verantwoordelijkheid 

tijdens knutselen 

Wat zou jij doen?  

(vraag 4a) 

- Hypothetisch handelen 

 1. over coöperatief gedrag: groepje lost het op, opnieuw 

doen,  

          samen doen 

 2. over sociaal gedrag/eigen verantwoordelijkheid:   

          geïnterviewd kind zou het zelf uitleggen, helpen, kind  

          neemt taak over, kind zoeken dat vaardigheden wel heeft 

 3. verantwoordelijkheid van ander: kind dat het niet goed 

doet  

          moet het zelf oplossen 

 4. juf/meester moet het oplossen 

 

Zelf meegemaakt? 

(vraag 4b) 

 

 

Wat gedaan? 

(vraag 4c) 

- Eigen ervaring 

 1. ja 

 2. nee 

 

- Eigen handelen in verleden 

 1. over coöperatief gedrag: groepje lost het op, opnieuw 

doen,  

          samen doen 

 2. over sociaal gedrag/eigen verantwoordelijkheid:   

          geïnterviewd kind zou het zelf uitleggen, helpen, kind  

          neemt taak over, kind zoeken dat vaardigheden wel heeft 

 3. verantwoordelijkheid van ander: kind dat het niet goed 

doet  

          moet het zelf oplossen 

 4. juf/meester moet het oplossen 

 

Beoordeling  

Hoe zou je je voelen?  

(vraag 4d) 

 

 

 

Redenering 

- Emotie  

 1. sociale emotie (schaamte, schuld) 

 2. negatief (verdrietig) 

 3. positieve (blij) 

 4. neutraal 

 

Wat zou juf denken van het 

product?   

(vraag 4e) 

- Reactie juf 

 1. positief 

 2. negatief 

Wat zou je zeggen  1. beschrijvend (product) 

 2. eigen verantwoordelijkheid: kind beschrijft vanuit 

zichzelf,  

          ziet eigen rol 

 3. verantwoordelijkheid van ander: kind dat het niet goed  

         doet moet het zelf oplossen 

 4. groepsverantwoordelijkheid: kind geeft aan dat groep 

voor  resultaat verantwoordelijk is 
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Wat zou juf denken van de 

samenwerking?   

(vraag 4f) 

- Reactie juf 

 1. positief 

 2. negatief 

 

Verantwoordelijkheid bij 

inleveren 

Wie moet uitleggen? 

- Eigen handelen product af  

 1. eigen verantwoordelijkheid: kind beschrijft vanuit 

zichzelf,  

          ziet eigen rol 

 2. verantwoordelijkheid van ander: kind dat het niet goed  

         doet moet het zelf oplossen 

 3. groepsverantwoordelijkheid: kind geeft aan dat groep 

voor  

         resultaat verantwoordelijk is 

 4. niemand 

 5. weet niet, anders 

 

Wat zou je anders gedaan 

kunnen hebben? 

- Toekomstig handelen 

 1. over coöperatief gedrag: groepje lost het op, opnieuw 

doen,  

          samen doen 

 2. over sociaal gedrag/eigen verantwoordelijkheid:   

          geïnterviewd kind zou het zelf uitleggen, helpen, kind  

          neemt taak over, kind zoeken dat vaardigheden wel heeft 

 3. verantwoordelijkheid van ander: kind dat het niet goed 

doet  

          moet het zelf oplossen 

 4. juf/meester moet het oplossen 

 

 

III Evaluatie 

Hoe vond je het?  

(vraag 5a) 

 

 

Nog keer met maatje? 

(vraag 5b) 

- Attitude 

 1. positief 

 2. negatief 

 

- Herhaling samenwerking  

 1. ja 

 2. nee 

 

Wat wilde leraar bereiken 

met samenwerken? 

(vraag 5c) 

- Doel coöperatief gedrag 

 1. werkwijze: strategieën, activiteit taakverdeling 

 2. Taakgerichte vaardigheid: coördinatie, 

verantwoordelijkheid, besluitv. 

 3. product: gemeenschappelijk doel 

 

- Doel: sociaal gedrag 

 1. prosociaal: elkaar helpen 

 2. relatie: elkaar leren kennen 
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Wat heb je ervan geleerd? - over coöperatief gedrag 

 1. werkwijze: strategieën, activiteit taakverdeling 

 2. Taakgerichte vaardigheid: coördinatie, 

verantwoordelijkheid, besluitv. 

 3. product: gemeenschappelijk doel 

 

- over sociaal gedrag 

 1. prosociaal: elkaar helpen 

 2. relatie: elkaar leren kennen 
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Bijlage 3: De Handleiding voor de scoring 

 

Handleiding Scoring  Interviews Samenwerken      mei 2009 

 

Bij vraag: 

1d. Hoe ging het? Kenmerken. 

2b. Wat heb je aan samenwerken? 

3a. Wat is nodig voor goed samenwerken? 

5c. Wat wilde leraar bereiken met samenwerken? 

5d. Wat heb je ervan geleerd? 

 

Uitspraken interpersoonlijke competentie  

 

• Over coöperatief gedrag 

1. Werkwijze: strategieën, activiteit taakverdeling, snelheid van afronding taak, 

concentratie, attitude met betrekking tot samenwerking (zowel positief als negatief, 

geen onderscheid in scoring) Planning. 

 

Jelle – Duizendpoot Danielle: “dan kan niemand anders je storen, dan kan je je goed 

concentreren. (gevolg van strategie) 

Gaby, mijlpaal gr 3: nou het ging in het begin wel heel moeilijk, je wist niet wat je 

moest doen (strategie). 

Dorcas duizendpoot gr 3: zullen we naar een rustig plekje? Dan vertel ik je alles. 

(strategie om rustig te kunnen overleggen) 

Shatime mijlpaal gr 4: iemand zegt bijvoorbeeld je moet dit invullen, en dan kijk ik of 

het goed is. Dus een beetje samenwerken (strategie) 

Nuno mijlpaal gr 4: dan weet je iets niet en dan ga je het samen nog een keer lezen 

(strategie) 

Shanaya duizendpoot gr 4: we gingen vergelijken wie de meeste fouten had (strategie) 

Nouhaila duizendpoot gr 4: … en kijken of we het goed hadden (strategie) 

Nisrine duizendpoot gr4: wij deden gewoon samen de vragen (strategie) 

Ilias duizendpoot gr4: samen in een boekje lezen (tegelijkertijd in zelfde boekje lezen is 

een strategie) 

Demie mijlpaal gr 3: de juf vindt het belangrijk om met maatjes te gaan leren werken 

(leren van strategie op welke manier je moet samenwerken/) 

Shatime mijlpaal gr 4: dat je met zn tweeën kan leren (wat heb je aan samenwerken? 

Strategie. Ze zegt niet dat je van elkaar kan leren. Ze benoemt dat je met zijn tweeën 

kan leren.) 

 

Yasmina duizendpoot gr4: soms doet de ander helemaal niks en moet ik alles 

voorzeggen (scheve taakverdeling). 

Senna mijlpaal gr 4: …. En dat wijn allebei 1 getallenlijn gaan maken (ieder de eigen 

taak, taakverdeling) 

Job mijlpaal gr 4: soms zit ze een beetje voor zich uit te kijken en dan let ze niet op en 

zegt ze maar wat en dan kom ik met het goede antwoord en zegt ze oja 

(werkwijze,scheve taakverdeling) 

Sara mijlpaal gr 3: ik moest het in mijn eentje doen ((geen) taakverdeling) 

Thijmen mijlpaal gr 3: de een mocht dat kiezen en de ander mocht dat kiezen 

(taakverdeling). 
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Shabana mijlpaal gr 3: ik moest die letters doen (haar taak) 

Jelle – Duizendpoot Danielle: “dan leest de een die regel en de ander de andere 

regel.”(taakverdeling) 

Amir – mijlpaal groep 4: we gingen om de beurt lezen en zeiden we ja ja 

(taakverdeling) 

Kyle mijlpaal gr 3: ja, DJ dacht als ik ga schrijven en kleurtje doe, dan vertelt DJ wat 

ik op moet schrijven en welke kleur ik moet (taakverdeling) 

Lisa mijlpaal gr 4: dat je met z’n tweeën werkt, dan hoef je niet alles alleen te doen 

(taak verdelen). 

 

Gina duizendpoot gr 3: met samenwerken gaat het sneller (snelle afronding taak) 

Job mijlpaal gr 4: dat je met zn tweeën sneller op een idee komt…., (snelheid 

afronding taak) 

Boy: dan weet  je snel de antwoorden en dat vind ik leuker(snelheid van afronden) 

Rida en nordin mijlpaal gr 3: dan weet je dat niet altijd in je eentje moet doen want 

dan duurt het heel lang. (snel kunnen afronden samen) 

Demi duizendpoot gr 3; misschien is ie wel heel snel en dan jijzelf ook.  

 

Chesro, mijlpaal gr 4: soms een beetje lastig, dat owen erdoor heen zat te praten, dan 

konden wij helemaal niet werken (concentratie) 

Aaron mijlpaal gr 3: …. en geconcentreerd zijn (wat moet je kunnen? Concentratie) 

. 

Chesro mijlpaal gr 4: omdat we samen heel goed kunnen werken en samen veel 

kunnen bereiken (positieve attitude) 

Fictief voorbeeld: “ik vind het niet leuk want dan moest ik steeds wachten tot ik weer 

mocht.”(negatieve attitude t.o.v. strategie) 

Tessa mijlpaal gr4: in je eentje ben je een beetje zwakjes, met samenwerken kan ja 

alles aan (positieve attitude tov samenwerken) 

Ilias en omar duizendpoot gr4: als je alleen werkt voel je je niet zo lekker. (positieve 

attitude over samenwerken) 

Nisrine duizendpoot gr4: leuk om daarmee samen te werken, dat je hetzelfde gevoel 

hebt. (positieve attitude) 

 

 

Jelle, duizendpoot gr 3: een ander kind kiezen die het wel goed kan 

Sara mijlpaal gr 3: dan kan een grote achter je zitten en je handen vastpakken en samen 

typen. 

Shatime mijlpaal gr 4: dat je met zijn tweeën kan leren 

 

Jasmine mijlpaal gr4: goed leren (wat moet je kunnen?) 

Kirsten duizendpoot gr4: en dat je goed gaat werken (wat moet je kunnen?) 

Kirsten Duizendpoot gr 4 dat je goed je best gaat doen ( waarom vind de juf 

samenwerken belangrijk?) 

 

 

 

2. Vaardigheid: coördinatie, verantwoordelijkheid, besluitvorming, overleggen, 

praktische organisatie, oplossingen. 

 

Levy mijlpaal gr 4: er stond bij welke regel en moest je kiezen uit woorden 
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bijvoorbeeld (kiezen is besluitvorming) 

Daimie duizendpoot gr4 iets van mijn vrienden kiezen. Als die dan leuk is dan doen we 

gewoon die, want mijne kan ik altijd nog kiezen want er is altijd een klein plekje 

(besluitvorming).  

Thijmen mijlpaal gr 3:we hadden het met z’n allen gekozen (besluitvorming) 

Aaron, mijlpaal gr 3we moesten op de computer typen en kleuren kiezen 

(besluitvorming) 

Job mijlpaal gr 4:.. want die ander denkt ook mee (vaardigheid 

overleggen/besluitvorming) 

Marije, mijlpaal gr 4: bij sommige vragen had job een ander antwoord en toen wisten 

we niet wat we moesten doen. Soms deden we het antwoord van mij en som het 

antwoord van job. (besluitvorming) 

Iemand – we deden steen papier schaar (besluitvorming) 

Yokairi, mijlpaal gr 3: ik had hem wel (kleur vd achtergrond) gekozen 

(besluitvorming) 

Daimi deuizendpoot gr 4: (hoe ging het?) beetje van, wie stemt er voor deze en wie 

voor die? (besluitvorming) 

 

Nuno gr 4 mijlpaal: goed met elkaar denken (overleggen) 

Sabir duizendpoot gr4: hij legde die oefening uit, zei hij dat je hier een zin en dat je 

maar 1 ding moet opschrijven. Dus hij zei: je moet dit doen. En toen zei jij: nee je moet 

het zo doen (overleggen/besluitvorming over hoe het moet) 

Nisrine duizendpoot gr4: goed met kinderen praten, goed vragen stellen (vaardigheid, 

overleggen) 

Shatime mijlpaal gr 4: en als je alleen bent en je weet het niet, moet je weer naar de 

juf (onderliggende gedachte: naar de juf gaan is negatief, dat moet als je alleen bent, 

maar als je samenwerkt kan je samen overleggen) 

Indy, mijlpaal gr 3: als iemand het niet kan en een ander kind wel dan kan je het 

vragen (overleggen) 

Marco duizendpoot gr 4: met elkaar praten om samen te werken (de vaardigheid dat je 

met elkaar praat) 

 

Senna mijlpaal gr 4: gewoon zeggen: ophouden. Dat ie meteen na een regel klaar is 

(coördinatie van wie wat leest) 

Jasmine mijlpaal gr 4: dat we echt samen gingen werken (coördinatie) 

Sabir, duziendpoot gr 4: eerst hadden we taal gedaan en toen gingen we stemmen 

(coördinatie) 

 

 

Yasmina duizendpoot gr4: eerst zelf proberen op te lossen, pas daarna naar de juf 

(oplossingstrategie) 

thijmen mijlpaal gr 3: een probleem oplossen (wat kan je goed?) 

 

Nouhaila duizendpoot gr 4: aan een tafel zitten en …. (praktische organisatie) 

Simo duizendpoot gr4: met spelling kan je niet samen doen (praktische organisatie) 

Suheyda duizendpoot gr4: soms mag je samen doen, soms moet je alleen werken 

(praktische organisatie) 

Jelle – Duizendpoot Danielle: “niet te ver van elkaar af zitten, dan kan je elkaars blad 

goed zien.” (praktische organisatie) 

Marco duizendpoot gr 4: soms moet je tegenover elkaar zitten en dan kan het niet zo 
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goed (praktische organisatie) 

Marco duizendpoot gr 4: nu zijn we met twee, want anders (met z’n drieën op vieren) 

is het veelste druk 

(practische organisatie) 

Job, mijlpaal gr 4 : Dat je met zn tweeën veel beter kan doen dan in je eentje 

 

Iemand: goed naar elkaar luisteren 

 

 

3. Product: gemeenschappelijk doel,  

Senna mijlpaal gr 4: dat we er samen iets van leren (wat heb je eraan?) 

Marco mijlpaal gr 4: dat je allebei leert lezen (wat heb je eraan?) 

Asad mijlpaal gr4: omdat je hoger naar de avi moet (waarom vindt juf belangrijk?) 

Chesro duizendpoot gr4: soms hebben we alles goed, soms alles fout 

Chelsea – Mijlpaal Ilona: “goed, maar we hebben twee keer blauw (over 

eindproduct).” 

Levy mijlpaal groep 4: het komt ook op je rapport 

Asad, mijlpaal gr 4: goed, ik had alleen drie foutjes met Tessa 

Nisrine, duizendpoot gr 4 anders wordt je geschorst van je werk als je niet wil 

samenwerken (wat wil de juf ermee bereiken?) 

 

 

• Over (pro)sociaal gedrag 

1. Prosociaal: elkaar helpen, gericht op andere persoon of perspectief van de ander, 

sociale verantwoordelijkheid, samen zijn/doen, delen, uitleggen, samen bedenken 

Leona duizendpoot gr4: als iemand mij helpt, dat is goed maar dan zeg ik: hoeft niet 

hoor, want ik ken het wel. (negatief op hulp reageren) 

Denizhan – Duizendpoot Danielle: “als het fout is of iemand een letter of woord is 

vergeten, kan je het zeggen.”(helpen, uitleggen) 

Amir- mijlpaal, groep 3:soms weet je niet hoe je een woordje schrijft en toen had ik 

haar geholpen (helpen) 

Levy. Mijlpaal, groep 4: B. zit in avi 4 en ik in avi 8 en soms heeft hij wat moeite met 

lezen en dan lees ik wat voor hem. 

Amir, mijlpaal groep 4: dat het niet alleen om jou draait, maar ook om die andere 

mensen.  

Aaron mijlpaal gr 3: we moesten met zo’n blad, groot blad, zinnen opschrijven, die 

kon ze niet verzinnen en toen heb ik haar geholpen. 

Asmae duziendpoot gr 3: dan doe ik het verbeteren.  

Asad mijpaal groep 4: eentje wist ze niet niet, ik heb het even gelezen en haar gehelpt.  

 

 

2. Relatie: elkaar leren kennen, interesse in en verbondenheid met de ander,  

sociale regels van met elkaar omgaan, vrienden maken 

Sanne mijlpaal gr 4: je moet iedereen mee laten doen 

Ilias duizendpoot gr4: naar de juf gaan om te ruilen (van maatje ruilen als je het een 

keer niet eens bent met je maatje) 

Denizhan – Duizendpoot Danielle: “niet stout doen, niet iemand van een stoel af 

duwen.”(regels) 

Denizhan – Duizendpoot Danielle: “bijv. het is je vriend niet, dan kan je vrienden 

maken. 



Masterthesis 2008/2009. Inter-persoonlijke sociale competenties van 6- tot en met 8-jarige kinderen 42 

Shanaya – duizendpoot- gr 4: veel van elkaar leren (wat heb je er van geleerd?) 

Iemand: - soms hebben we ook ruzie 

Omdar, duizendpoot gr 4: je gaat met alle kinderen om 

Ilias duizendpoot groep 4: je leert ze beter kennen 

Marco duizendpoot gr 4: : en we konden voor een partner kiezen 

Daimi duizendpoot gr 4: dan kan je later ook niet zo goed met elkaar werken. 

Misschien zie je dan een kindje terug uit je verleden en daar kon je niet zo goed mee 

omgaan, dan komt hij toch geen hoi zeggen (waarom vindt juf het belangrijk?) 

Gina duizendpoot gr 3: en dan leren ze van een ander kindje 

Nordin mijlpaal gr 3: dat je ook met andere kinderen speelt, met hele andere met wie 

nog nooit gespeeld hebt 

Shatime mijlpaal gr 4: ik zou hem gewoon lief gaan vinden, anders heeft het ook geen 

zin (relatie, elkaar leren kennen) 

Jasmine, mijlpaal gr 4: dan vraag ik aan de juf ik wil niet met melle (negatieve attitude 

om met hem samen te werken) 

 

 

 

Uitspraken intrapersoonlijke competentie  

 

• Belang voor het kind zelf 

1. Eigen bijdrage, vaardigheid, voor later 

jasmina mijlpaal gr 4: ..en dat ik het wel goed had gedaan (wat vond je er leuk aan?) 

owen duizendpoot gr4: …ik zat heel de tijd te praten (eigen bijdrage in negatieve zin?) 

simo duizendpoot gr4: ik ben altijd eerder klaar met een rekensom (eigen vaardigheid) 

Jasmine mijlpaal gr4: later wordt je dan heel goed 

 

2. Hulp kunnen gebruiken, van elkaar leren, winst kunnen boeken 

Senna mijlpaal gr 4: daar kan e veel van leren (van samenwerken) en kan je geen 

fouten maken, dat vindt je moeder goed.  

Job, mijlpaal gr 4: we gingen een stukje lezen en dat helpt je een avi hoger komen 

(eigen winst) 

Job mijlpaal gr 4: leren door iemand die jouw fouten verbeterd 

Ilias duizendpoot gr4altijd als wij goed werken krijgen we zo’n smiley op het bord en 

mals wij er 10 hebben dan mogen we op internet en als we stout zijn haakt de juf er 

een van af. 

Kirsten Duizendpoot gr 4: misschien dat ze het allemaal goed doet (waarom nog een 

keer willen samenwerken?) 

Jelle duizendpoot gr 3: omdat me vriend me dan kan helpen (hulp kunnen gebruiken) 

Oussama – Duizendpoot Danielle: “van samenwerken kan je een beetje slim worden.” 

Levy, mijlpaal groep 4: het is ook handig, als je verliest met gym kan hij je helpen 

Gaby, mijlpaal gr 3: en als het (de samenwerking) met een jongen is voel ik me veilig. 

Senna, mijlpaal, gr 4”gewoon dat we gaan samenwerken, dat is beter, dan weet je iets 

niet en dan weet hij het wel. 

Job, mijlpaal gr 4: we gingen een stukje lezen en dat helpt je een avi hoger te komen 

Job, mijlpaal gr 4: leren, door iemand die jouw fouten verbeterd. 

Owen mijlpaal gr 4: ja ik hd gevraagd aan hem want ik snapte het niet 

Kyle mijlpaal gr 3: dan kan je heel veel dingen bereiken, hogere niveaus enzo. 

Jelle duizendpoot gr 3: ja. Want van leren kan je nog slimmer worden 
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Uitspraken over niveau van de groep 

• Belang voor de groep 

1. Taak 

Shatime mijlpaal gr 4; weten wat je moet doen, want als je het allebei niet weet.. ja… 

Rida & nordin, mijlpaal gr 3: dan weet je dat je dan niet altijd het in je eentje moet 

doen want dan duurt het heel lang 

 

 

2. Sociaal klimaat: samenwerken draagt bij aan sfeer in klas 

May, mijlpaal, gr 3: dan kan je ook lol hebben 

 

 

 

 

 

Bij vraag: 

Hypothetische situatie: 

- Wat zou jij doen? 

-  Zelf meegemaakt? Wat gedaan? 

- Wat had je anders kunnen doen? 

 

1. over coöperatief gedrag: groepje lost het op, opnieuw doen, samen doen, kind zoeken dat 

vaardigheden wel heeft 

Jelle – Duizendpoot Danielle: “om een ander kind te kiezen die het wel goed kan.” 

Iemand: je kan het ook opnieuw maken, dan wachten we wel op jou 

Omar, duizendpoot gr 4: zeggen: “stop stop, je hebt het fout gedaan! Nu moeten we weer 

helemaal overnieuw beginnen.” 

Ilias duizendpoot gr 4: opletten (hij en omar) op dat kindje  

Gina duizendpoot gr3:  zeggen: “je kan het ook opnieuw maken, dan wachten wel op jou” 

 

 

 

2. over sociaal gedrag/eigen verantwoordelijkheid: geïnterviewd kind zou het zelf uitleggen, 

helpen, kind neemt taak over, kind uit zich verantwoordelijk te voelen 

Jelle – Duizendpoot Danielle: “Sorry juf, ik zal het nooit meer doen.” 

Denizhan – Duizendpoot Danielle: “het hoofd veranderen.” 

Amir, mijlpaal groep 4: een nieuwe maken (taak overnemen) 

Amir en levyr, mijlpaal groep 4:dat je dat kind had geholpen) 

 

 

3. verantwoordelijkheid van ander: kind dat het niet goed doet moet het zelf oplossen 

Sanne en shukyee mijlpaal gr 4: (wat heb je toen gedaan?) ik heb er niks van gezegd want ik 

wilde hem niet kwetsen 

Denizhan – Duizendpoot Danielle: (wie moet het uitleggen) “die jongen of meisje die het 

hoofd gemaakt heeft.” 

Gina duizendpoot gr3: als het jongetje wel had gesluisterd 

 

 

4. juf/meester moet het oplossen 
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Shanaya, duizendpoot gr 4: ik had iets verkeerd gedaan met taal en toen heeft de juf een 

nieuwe geprint ( is zoiets wel eens in het echt gebeurd?) 

 

 

 

Bij vraag:  
Hypothetische situatie:  

- Wat zou je zeggen? 

- Wie moet uitleggen? 

 

1. beschrijvend (product) 

Fictief voorbeeld: “het lijf en de pootjes zijn mooi, maar de kop is mislukt.” 

daimie duziendpoot gr 4: het lichaampje is best wel goed, alleen het hoofdje is een beetje 

mislukt 

 

2. eigen verantwoordelijkheid: kind beschrijft vanuit zichzelf, ziet eigen rol 

Jelle – Duizendpoot Danielle: “Sorry juf, ik zal het nooit meer doen.” 

Amir mijlpaal groep 4: sorry juf 

Asad mijlpaal gr 4: marco en ik, wij hebben het meeste gedaan. (wie uitleggen) 

 

3. verantwoordelijkheid van ander: kind geeft aan dat het verantwoordelijkheid van 

‘schuldige’ kind is, kind dat het niet goed doet moet het zelf oplossen 

Denizhan – Duizendpoot Danielle: “Sorry juf, hij had het hoofd fout gemaakt.” 

Asmae groep 3 duizendpoot: deze jongen had het verkeerd gedaan 

Salima duizendpoot gr 3: diegene (wie moet het uitleggen) 

Gaby mijlpaal gr 3: het is een mislukking, mijn vriendje wist niet hoe je het moest maken dus 

heb hij het zo gedaan.  

Aarin mijlpaal gr 3: dan ben ik een beetje verdrietig  en zeggen dat het andere kind de schuld 

heeft. 

Asad mijlpaal gr 4: dat dat ene jongetje het niet goed heb gedaan 

 

 

4. groepsverantwoordelijkheid: kind geeft aan dat groep voor resultaat verantwoordelijk is 

Fictief voorbeeld: “Juf we hebben het verkeerd gedaan.” 

Amir mijlpaal groep: die twee andere kinderen (over wie het moet uitleggen) 

Sabir en simo duizendpoot gr 4: dat we geen tijd hadden om te helpen (wat zou je zeggen) 

May en gaby mijlpaal gr 3: dat kindje welke naast hem zat die heeft hem niet geholpen (wie 

uitleggen) 

Shatime mijlpaal gr 4: we hebben het verkeerd gedaan 
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Bijlage 4. Coderingsschema voor SPSS  

 

actintra activiteit intrapersoonlijke 

competenties 

1.00 = spontaan 

2.00 = als antwoord op vraag 

3.00 = niet genoemd 

actcoop activiteit: coöperatief gedrag 1.00 = spontaan 

2.00 = als antwoord op vraag 

3.00 = niet genoemd 

actsocg activiteit: sociaal gedrag 1.00 = spontaan 

2.00 = als antwoord op vraag 

3.00 = niet genoemd 

actkwinst activiteit kenmerken winst eruit halen 1.00 = ja 

2.00 = nee 

actkhulp activiteit kenmerken hulp kunnen 

gebruiken 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

actkwerkw activiteit kenmerken werkwijze 1.00 = ja 

2.00 = nee 

actkvaar activiteit kenmerken vaardigheid 1.00 = ja 

2.00 = nee 

actkprod activiteit kenmerken product 1.00 = ja 

2.00 = nee 

actkpro activiteit kenmerken prosicaal 1.00 = ja 

2.00 = nee 

actkrela activiteit kenmerken relatie 1.00 = ja 

2.00 = nee 

actktaak activiteit kenmerken taak 1.00 = ja 

2.00 = nee 

actksock activiteit kenmerken sociaal klimaat 1.00 = ja 

2.00 = nee 

koppmaat reden koppeling aan maatje 1.00 = zelf gekozen 

2.00 = juf gekozen 

3.00 = door spel (random) 

attitude attitude: hoe vond je het 

samenwerken? 

1.00 = positief 

2.00 = negatief 

3.00 = positief en negatief 

4.00 = anders 

wberintra wat bereiken: intrapersoonlijke 

competenties 

1.00 = spontaan 

2.00 = als antwoord op vraag 

3.00 = niet genoemd 

wbercoop wat bereiken: cooperatief gedrag 1.00 = spontaan 

2.00 = als antwoord op vraag 

3.00 = niet genoemd 

wbersocg wat bereiken: sociaal gedrag 1.00 = spontaan 

2.00 = als antwoord op vraag 

3.00 = niet genoemd 

wbergroep wat bereiken: belang voor de groep 1.00 = spontaan 

2.00 = als antwoord op vraag 

3.00 = niet genoemd 
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watkwinst welke kenmerken: winst eruithalen 1.00 = ja 

2.00 = nee 

watkhulp wat bereiken kenmerken: hulp kunnen 

gebruiken 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

watkwerk wat bereiken kenmerken: werkwijze 1.00 = ja 

2.00 = nee 

watkvaar wat bereiken kenmerken: vaardigheid 1.00 = ja 

2.00 = nee 

watkprod wat bereiken kenmerken: product 1.00 = ja 

2.00 = nee 

watkpro wat bereiken kenmerken: prosociaal 1.00 = ja 

2.00 = nee 

watkrela wat bereiken kenmerken: relatie 1.00 = ja 

2.00 = nee 

watktaak wat bereiken kenmerken: taak 1.00 = ja 

2.00 = nee 

watksock wat bereiken kenmerken: sociaal 

klimaat 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

betrescoop beter resultaat samen 1.00 = ja 

2.00 = nee 

3.00 = maakt niet uit 

betresalleen alleen hetzelfde resultaat 1.00 = ja 

2.00 = nee 

3.00 = maakt niet uit 

provriend was maatje al een vriend 1.00 = ja 

2.00 = nee 

pronu nu een vriend 1.00 = ja 

2.00 = nee 

prospel nu eerder met maatje spelen 1.00 = ja 

2.00 = nee 

proals eerder spelen als eigen sekse 1.00 = ja 

2.00 = nee 

vertwerk vertrouwen werkwijzen 1.00 = ja 

2.00 = nee 

vertvaar vertrouwen vaardigheid 1.00 = ja 

2.00 = nee 

vertprod vertrouwen product 1.00 = ja 

2.00 = nee 

vertpro vertrouwen prosociaal 1.00 = ja 

2.00 = nee 

vertrela vertrouwen relatie 1.00 = ja 

2.00 = nee 

jijsam kind goed in samenwerken 1.00 = ja 

2.00 = nee 

3.00 = middel 

4.00 = Andes, weet niet 

jijwerk kind is goed in de werkwijze 1.00 = ja 

2.00 = nee 



Masterthesis 2008/2009. Inter-persoonlijke sociale competenties van 6- tot en met 8-jarige kinderen 47 

jijvaar kind is goed in vaardigheid 1.00 = ja 

2.00 = nee 

jijprod kind is goed in product 1.00 = ja 

2.00 = nee 

jijpro kind is goed in prosociaal gedrag 1.00 = ja 

2.00 = nee 

jijrela kind is goed in relatie 1.00 = ja 

2.00 = nee 

jijconcr kind is goed in concrete vaardigheid 1.00 = ja 

2.00 = nee 

hyphand hypothetisch handelen 1.00 = coöperatief gedrag 

2.00 = sociaal gedrag 

3.00 = ander kind verantw. 

4.00 juf moet het oplossen 

hypeigerv hypotetische situatie zelf meegemaakt 1.00 = ja 

2.00 = nee 

hypwat hypothetische situatie wat heeft het 

kind gedaan 

1.00 = coöperatief gedrag 

2.00 = sociaal gedrag 

3.00 = ander kind verantw. 

4.00 juf moet het oplossen 

hypvoelen hypothetische situatie hoe voelt het 

kind zich 

1.00 = sociale emotie 

2.00 = negatieve emotie 

3.00 = positieve emotie 

4.00 = neutraal 

hyplkprod hypothetische situatie wat denkt 

leerkracht van product 

1.00 = positief  

2.00 = negatief 

hypwzeg hypothetische situatie wat zegt het 

kind 

1.00 = beschrijvend 

2.00 = eigen verantw. 

3.00 = ander kind verantw. 

4.00 = groepsverantw. 

hyplkdenk hypothetische situatie wat denkt de 

leerkracht van samenwerking 

1.00 = positief  

2.00 = negatief 

hypwie hypothetische situatie wie moet het 

uitleggen 

1.00 = eigen verantw. 

2.00 = ander kind verantw. 

3.00 = groepsverantw. 

4.00 = niemand 

5.00 = weet niet, anders 

hyptoek hypothetische situatie: toekomstig 

handelen, wat anders kunnen doen 

1.00 = coöperatief gedrag 

2.00 = sociaal gedrag 

3.00 = ander kind verantw. 

4.00 juf moet het oplossen 

evaatt evaluatie attitude over samenwerken 1.00 = positief  

2.00 = negatief 

evaherh evaluatie kind wil nog een keer met 

maatje 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

evalkwerk evaluatie bereiken leerkracht van 

werkwijze 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

evalkvaar evaluatie bereiken leerkracht van 

vaardigheid 

1.00 = ja 

2.00 = nee 
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evalkprod evaluatie bereiken leerkracht van 

product 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

evalkpro evaluatie bereiken leerkracht van 

prosociaal gedrag 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

evalkrela evaluatie bereiken leerkracht van 

relatie 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

evawerk evaluatie kind heeft werkwijze geleerd 1.00 = ja 

2.00 = nee 

evavaar evaluatie kind heeft vaardigheid 

geleerd 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

evaprod evaluatie kind heeft product geleerd 1.00 = ja 

2.00 = nee 

evapro evaluatie kind heeft prosociaal gedrag 

geleerd 

1.00 = ja 

2.00 = nee 

evarela evaluatie kind heeft relatie geleerd 1.00 = ja 

2.00 = nee 

evaand evaluatie kind heeft iets anders 

geleerd 

1.00 = ja 

2.00 = nee 


