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In	het	eerste	artikel	uit	deze	driedelige	serie	ben	ik	ingegaan	op	de	
vragen:	wat	is	ADSL,	waarom	is	ADSL	goed	en	wat	is	mijn	winst?	
Onder	meer	werd	duidelijk	dat	leerlingen	door	de	ADSL-werkvormen	
op	een	gestructureerde	manier	worden	geactiveerd.	Ze	verwerven	
kennis,	oefenen	met	vaardigheden	en	werken	aan	attitudes.	In	dit	
tweede	artikel	ga	ik	in	op	de	praktijk:	hoe	geef	ik	ADSL	in	de	klas	
vorm,	hoe	organiseer	ik	het,	waar	loop	ik	tegenaan	en	welke	oplos-
singen	zijn	daarvoor?

Voorbereiding
“Aan	de	voorbereiding	van	mijn	lessen	besteed	ik	niet	zoveel	tijd	
meer.	Door	de	jaren	heen	heb	ik	zoveel	ervaring	opgedaan,	voorberei-
den	is	niet	nodig.	Ik	doe	het	eigenlijk	alleen	’s	ochtends	op	de	fiets	
of	–	als	het	regent	–	in	de	auto.”	ADSL	kan	in	elke	les	toegepast	
worden.	Wanneer	je	ermee	aan	de	slag	gaat,	red	je	het	echter	met	
bovenstaande	aanpak	niet.	Essentieel	is	een	goede	voorbereiding.	

De	basisprincipes	van	ADSL	(zie	kader)	zijn	bepalend	voor	een	suc-
cesvolle	uitvoering.	Het	is	belangrijk	deze	altijd	paraat	te	hebben	

Activerende didactiek en samenwerkend leren

In een serie van drie artikelen beschrijf Carel van der Burg de meer-
waarde van activerende didactiek en samenwerkend leren (ADSL). 
Dit drieluik is als volgt opgebouwd:

Februari 2009
Allereerst verklaart hij wat ADSL is? Waarom is ADSL goed en wat is 
uw winst als u ermee aan de slag gaat? 

Maart 2009
Heel concreet en praktisch: ADSL in de klas. Hoe geeft u het vorm? 
Hoe organiseert u het? Waar loopt u tegenaan en welke oplossingen 
zijn daarvoor?

April 2009
Zo werkt het! Een concrete werkvorm uitgewerkt.

Passend onderwijs

Goede voorbereiding 
is het halve werk
Hoe ga je succesvol aan de slag met activerende didactiek en samenwerkend 
leren (ADSL) in de klas? In dit tweede artikel over ADSL geef ik antwoord op 
deze vraag. Een goede voorbereiding blijkt essentieel. Ook is het onder andere 
nodig veel aandacht te besteden aan klassenmanagement en de introductie van 
de les.
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bij de voorbereiding. Daarnaast moeten bij de voorbereiding van een 
goede ADSL-les vooraf beslissingen genomen worden over: (1) de 
inhoud van de les, (2) het doel van de les, (3) het samenstellen van 
groepen.

De inhoud van de les 
Welk onderwerp wil ik behandelen en welke werkvormen zijn daar-
voor geschikt? Voor bepaalde doelen zijn specifi eke werkvormen het 
meest geschikt om ze te bereiken. 
Ook de fase van de les kan bepalend zijn voor de keuze van een 
werkvorm. Hierbij moet worden opgemerkt dat ADSL in principe ge-
schikt is voor elk vakgebied. Het is niet gebonden aan een bepaalde 
methode en moet meer gezien worden als middel om bepaalde 
doelen te kunnen bereiken.

Het doel van de les 
Welk inhoudelijk doel en welk sociaal doel (vaardigheidsdoel) gaan 
de leerlingen bereiken en hoe geef ik in de les vorm aan de basis-
kenmerken GIPS (zie kader) van samenwerkend leren? Een ADSL-les 
heeft altijd deze twee soorten lesdoelen. Een voorbeeld van een 
sociaal lesdoel is dat leerlingen elkaar complimenteren. Dit moet 
dan wel bij de inhoud passen, anders moet er een ander sociaal doel 
gezocht worden (bijvoorbeeld: luisteren naar elkaar, feedback geven, 
elkaar helpen, overleggen).

Het samenstellen van groepen
Welke leerlingen gaan met elkaar samenwerken? Hoe groot zijn de 
groepjes? Meestal wordt uitgegaan van een groepsgrootte van vier 
leerlingen. De betrokkenheid is dan nog te organiseren en iedereen 
binnen het groepje heeft de mogelijkheid met iedereen samenwer-
ken. Wanneer je het niet aandurft om met grotere groepen te begin-
nen, is werken met duo’s een prima alternatief. De grootte van de 
groep hangt uiteindelijk af van: de inhoud, het beschikbare materi-
aal, de na te streven interactie tussen leerlingen, de ervaring en de 
vaardigheden van de leerlingen om samen te werken, de duur van de 
les/opdracht en de ruimte in het klaslokaal.

De samenstelling van de groepen hangt af van het uitgangspunt van 
ADSL: leerlingen kunnen van elkaar leren (op inhoudelijk en sociaal 
gebied) en leerlingen leren om met anderen samen te werken. Be-
langrijk is in dit kader om te stellen dat de docent bepaalt wie met 
wie een groep vormt. Wanneer leerlingen mogen kiezen is de kans 
groot dat ze medeleerlingen kiezen met wie ze bevriend zijn. Van 
oefenen van samenwerkingsvaardigheden is dan weinig sprake. 

Groepen kunnen grofweg worden samengesteld op basis van: homo-
geniteit, willekeurigheid en heterogeniteit. Heterogeniteit past het 
meest bij de uitgangspunten van ADSL. De volgende mogelijkheden 
zijn er dan: - willekeurig (heterogeen naar toeval), - heterogeen naar 
niveau, - heterogeen naar waarden, - heterogeen naar achtergrond, 
- heterogeen naar leerstijl, - heterogeen naar sociale vaardigheden 
en heterogeen naar sekse.
Het is belangrijk niet te snel van samenstelling te wisselen, want de 
leerlingen moeten de tijd krijgen om aan elkaar te wennen, elkaar te 
leren vertrouwen en om een groepsidentiteit te ontwikkelen.

Uitvoering
Bij de uitvoering van ADSL moeten docenten zich er bewust van zijn 
dat zij en de leerlingen andere rollen vervullen dan bij klassikaal-
frontale werkvormen. De leerlingen zijn actief en zoveel mogelijk 
zelfstandig, alleen of in groepen bezig. De docenten zijn meer 
begeleider. Het is belangrijk om dan bij drie dingen stil te staan: 
klassenmanagement, de introductie van de les en het observeren 
van het groepswerk. (lees verder op de volgende pagina)

De sfeerversterker van 
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Schoenen!

CKV opdracht    

Techniek is hoe je iets maakt. Van welke materialen je kleren zijn ge-
maakt bijvoorbeeld. Hoe je zorgt dat een gebouw niet instort. Of hoe 
je een bronzen beeld maakt. De techniek van een kunstwerk snappen, 
begint bij uitzoeken hoe iets in elkaar zit. Bijvoorbeeld je schoenen. 
Je loopt er dagelijks op. Maar hoe zijn ze eigenlijk gemaakt?
➔  Wat voor soort schoenen heb je aan? (laarzen, sneakers…)

Onderzoek je schoenen (trek er eentje uit, of leg je voet op je 
knie). Beantwoord onderstaande vragen:

➔  1. Van welke materialen is je schoen gemaakt? Beschrijf echt alle 
verschillende materialen die je ziet. Denk bijvoorbeeld ook aan de 
zool en de ringetjes waar je veters door zitten!

➔   2. Hoe zit je schoen in elkaar? Hoe zijn de verschillende onder-
delen aan elkaar vastgemaakt? (bijvoorbeeld gelijmd, geniet of 
genaaid)

  Schoonheid zit in de details. Het zijn vaak kleine dingetjes die iets 
bijzonder maken. Let daar eens op bij jouw schoenen!

➔  3. Hoe denk je dat je schoen gemaakt is? Wat voor gereedschap-
pen waren daarvoor nodig?

➔  4. Wat vind je het allermooiste aan je eigen schoenen?

➔  5.  Sommige mensen vinden mode kunst. Vind jij jouw schoenen 
kunst?

 0 Ja, want 

 0 Nee, want 
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