
De eindstreep

Zó motiveer je leerlingen
“Ik heb net 2B gehad. Die waren weer 
niet vooruit te branden! Het is eigenlijk 
het hele jaar al zo. Ik had al bij hoofd-
stuk 4 moeten zijn, maar ben pas hal-
verwege 3…” U zou al lang op de helft 
van het lesboek moeten zijn, maar uw 
leerlingen zijn u allesbehalve ter wille. 
Er is een manier om in deze schijnbaar 
hopeloze en vertwijfelde situatie veran-
dering te brengen: activerende didac-
tiek en samenwerkend leren (ADSL).

Activerende didactiek zorgt ervoor dat mensen actief bij het leren en wer-
ken betrokken zijn en blijven. Er zijn veel vormen van activerende didac-
tiek. Variatie en afwisseling in didactiek zorgen voor actieve en betrokken 
leerlingen.
Samenwerkend leren is een vorm van actief en constructief leren, ook 

wel ‘teamleren’ of ‘coöperatief leren’ genoemd. Hierbij werken leerlin-
gen samen om gemeenschappelijk doelen te bereiken. Centraal staat de 
interactie tussen leerlingen en de docent, maar vooral tussen de leerlingen 
onderling.
Samenwerkend leren gaat uit van zelfstandig leren: op een gestructureerde 
wijze, in verschillende werkvormen, wordt afwisselend individueel, in twee-
tallen en in groepen gewerkt. Daarbij is er aandacht voor de wijze waarop 
het leerproces tot stand komt. 
Bij samenwerkend leren wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de 
algemene vaardigheden, waaronder de sociale vaardigheden. Deze vaardig-
heden worden bij de toepassing van ADSL aangeleerd en niet als bekend 
 verondersteld.
Samenwerkend leren is heel wat anders dan het traditionele groepswerk. 
Bij groepswerk hebben leerlingen elkaar niet per se nodig en is er geen 
individuele aansprakelijkheid. De docent gaat er bij groepswerk vanuit dat 
de leerlingen sociaal vaardig zijn. De leerlingen kiezen zelf de groep en 
er is vaak alleen aandacht voor het product. Bij groepswerk ontstaan vaak 
problemen, zoals onrust en meeliftgedrag. Wanneer we de basisprincipes 
van ADSL toepassen worden deze problemen voorkomen of gereduceerd.
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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.

De basisprincipes van ADSL
1. GIPS
Opdrachten voor de leerlingen voldoen aan de criteria van GIPS: 
-  Gelijkheid in aandeel - De opdracht moet zó zijn geformuleerd dat 

iedereen een min of meer gelijk aandeel levert aan het eindresultaat en 
dat zo mogelijk ook moet kunnen bewijzen. Dit kan gerealiseerd worden 
door bijvoorbeeld de leerlingen ieder een rol/verantwoordelijkheid te 
geven, zoals voorzitter, schrijver, tijdbewaker, groepsvragensteller, scout, 
materiaalverantwoordelijke, et cetera. Het is dan wel belangrijk te letten 
op de uitvoering van deze rol/verantwoordelijkheid en leerlingen indien 
nodig hierop feedback te geven (voor iedere leerling is een eigen bijdrage 
geformuleerd).

-  Individuele verantwoordelijkheid - iedere leerling is individueel verant-
woordelijk voor het eindresultaat en daarop aanspreekbaar. Dit kan in een 
opdracht verwoord worden, door te stellen dat aan het einde ervan door de 
docent een groepslid wordt aangewezen om het resultaat te presenteren of 
toe te lichten.

-  Positieve wederzijdse afhankelijkheid – de leerlingen hebben elkaar nodig 
om het eindresultaat te realiseren en ze hebben er voordeel bij om samen 
te werken.

-  Simultane activiteit - in alle fasen van de opdracht zijn zoveel mogelijk 
leerlingen actief en taakgericht bezig.

2. Teams 
Besteed aandacht aan het vormen van de groepen die samen gaan werken. 
Criteria om tot vorming van teams te komen kunnen zijn: op niveau, leer-
stijl, achtergrond, interesse, sociale vaardigheden, moedertaal en waarden. 
Je kunt de leerlingen ook zelf groepen laten samenstellen, maar dan wel op 
basis van enkele harde criteria.

3. Klassenmanagement
Denk vooraf goed na over hoe de lestijd zo effectief en efficiënt mogelijk 
benut kan worden, denk na over de opstelling in de klas, over de manieren 
van instructie, de regels die nodig zijn om alles goed te laten verlopen, de 
eventueel te verdelen rollen, et cetera.

4. Groepsprocessen
Besteed aandacht aan teambuilding (het bevorderen van een positieve sfeer 
in de groep) en classbuilding (het bevorderen van een positieve sfeer in de 
klas). Bij vorming van nieuwe groepen gaan de wetten van de groepsdyna-
mica werken (zoeken van veiligheid, welke invloed heb ik?). Op scholen 
waar ADSL breder wordt toegepast, worden deze activiteiten in de mentorles 
uitgevoerd.

5. Sociale vaardigheden
Zorg ervoor dat een goed beeld bestaat van welke sociale vaardigheden in de 
klas niet voldoende worden beheerst. Oefen met deze sociale vaardigheden 
en stem de oefeningen goed af op de leerlingen (doe bijvoorbeeld voor wat 
wel of niet kan, speel rollenspellen).

6. De werkvormen vallen onder zes domeinen
1.  Classbuilding: werkvormen waarbij een leerling met een willekeurig 

andere leerling een opdracht doet (bevordert klassengevoel).
2.  Teambuilding: werkvormen die teamgevoel stimuleren, worden binnen 

team uitgevoerd.
3. Feitenkennis: speciale werkvormen om feiten te leren.
4.  Denkvaardigheden: werkvormen die een structuur hebben om denkvaar-

digheden te ontwikkelen.
5.  Communicatieve vaardigheden: werkvormen die erop zijn gericht com-

municatieve vaardigheden te ontwikkelen.
6.  Kennis delen: werkvormen waarbij leerlingen kennis delen, een heel 

belangrijk aspect bij samenwerkend leren. 

Nakijken van oefenbrieven

Petra Gerdsen geeft Engels en was tot voor kort altijd uren bezig met 
het nakijken van oefenbrieven van leerlingen. Ze corrigeerde elke 
afzonderlijke brief en zag dat na teruggave deze al snel in de papierbak 
verdwenen. Er was veel tijd geïnvesteerd, maar met welk leereffect?
Na kennismaking met ADSL paste ze het volgende toe:
-  Alle leerlingen kregen de opdracht een brief te schrijven op basis van 

dezelfde criteria.
- Ze vormde groepen van vier leerlingen.
- Deze lazen om de beurt hun brief in de groep voor.
-  De groep kreeg de opdracht om op basis van de vier individuele brie-

ven een groepsbrief samen te stellen.
-  Eén leerling van een groep werd achteraf aangewezen deze brief met 

een beamer te presenteren.
- De rest van de groepen gaven feedback.
-   Petra kon op bepaalde momenten het nodige commentaar leveren.

Winst
Waarom is ADSL goed en wat is uw winst als u ermee aan de slag gaat?
•  Leerlingen worden op een gestructureerde manier geactiveerd. Daarbij 

wordt ruimte gecreëerd om kennis te verwerven, vaardigheden te oefenen 
en aan attitudes te werken. 

•  U sluit aan bij de verschillen tussen leerlingen (verschillende leerstij-
len, meervoudige intelligenties) wanneer u streeft naar een variatie in 
 werkvormen.

•  De leerlingresultaten worden hoger. Onderzoek van Robert Marzano geeft 
aan dat leerlingresultaten voor 66,7 % door de vaardigheden van de do-
cent worden bepaald. Het toepassen van een gevarieerde didactiek is een 
belangrijke docentvaardigheid. Het vergroten van docentvaardigheden 
vergroot dus ook de leerlingresultaten.

•  Het leereffect wordt groter: wanneer leerlingen dingen ervaren, erover 
discussiëren, zaken uitleggen, dus samen met anderen werken, heeft dit 
een groot leereffect (Sousa).

•  Als leerlingen zelfstandig, alleen of in groepen actief zijn, krijgt de do-
cent ruimte om leerlingen meer individueel en op maat te benaderen en 
eventueel op bepaalde punten te coachen (o.a. leren leren). U krijgt een 
beter beeld van de individuele leerling. 

•  Tot slot: met ADSL bereidt u leerlingen voor op een maatschappij die 
zelfstandige en op samenwerking gerichte mensen vraagt.
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