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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van een jaar onderzoek, ontwerpen, uitproberen en evalueren op het SintJanslyceum in ‘s-Hertogenbosch. Hoewel het leeuwendeel van het werk vanzelfsprekend door mij
verzet is, hebben vele mensen op één of andere manier hun bijdrage geleverd aan het hele proces.
Op deze plaats wil ik allereerst de schoolleiding van het Sint-Janslyceum, in de personen van Jean
Wiertz en Jacqueline Ringens, bedanken omdat ik dit onderzoek mocht doen dit jaar. Toen de
oproep voor docentonderzoekers in ons infobulletin verscheen was ik net voorzichtig op
therapeutische basis aan het terugkeren op school na langere tijd ziekteverzuim. De verwachtingen
voor volledig herstel op korte termijn waren nog niet zo positief. Maar de schoolleiding zag
waarschijnlijk mijn enthousiasme en gaf aan dat het er in ieder geval voor zou zorgen dat ik contact
met het werk zou houden. En ze besloten dat ik het onderzoek mocht doen. Ik ben blij dat ze dat
besluit namen, want het is een zeer leerzaam jaar voor mij geworden. Met als resultaat onder meer
goed bruikbaar lesmateriaal voor onze tweede klassen. En halverwege dit schooljaar was ik al weer
volledig terug in mijn functie als docent.
Dan wil ik mijn collega’s Chrétien Robben en Frank Lohuizen van de vakgroep techniek bedanken
voor van alles: het meewerken aan de interviews, het uitproberen van het door mij ontworpen
lesmateriaal, alle tips en op- en aanmerkingen tussendoor en hun feedback in de evaluerende
enquête. En niet te vergeten: het mij regelmatig ‘uit de wind houden’ en de motiverende en
relativerende praatjes tussen de lessen door in ons magazijn.
Ik wil klas B1P bedanken voor hun vertrouwen in mij, een docent die zij net leerden kennen omdat ik
de lessen terugnam van mijn vervanger, en die hen dan ook nog eens wil laten meewerken aan een
onderzoek. En vooral ook voor hun openheid over de door hen ervaren voor- en nadelen van
samenwerken.
Dank ook voor Ria van den Dungen van het Jeroen Bosch College voor het inkijkje in de methode
waarop bij hen op het Technasium leerlingen worden begeleid bij de ontwikkeling van hun
vaardigheden.
Verder wil ik de leerlingen van onze tweede klassen bedanken voor het meewerken aan dit
onderzoek door het lesmateriaal te gebruiken en ons zodoende te voorzien van ervaringen ermee.
Dat klinkt misschien overdreven, maar ik stond echt versteld van de positieve manier waarop de
meeste leerlingen openstaan voor een leerdoel als de vaardigheid ‘werksfeer en rekening houden met
elkaar’.
Ook mijn collega-docent-onderzoekers van AOS Midden Brabant wil ik bedanken voor hun feedback
en zeer bruikbare tips tijdens de bijeenkomsten én voor de kijkjes in hun keukens.
En natuurlijk wil ik ook Kitty Leuverink en Rian Aarts bedanken voor de goed georganiseerde
bijeenkomsten met duidelijke PowerPoints, verhelderende schema’s en prettige begeleiding en de
zeer overzichtelijke en bruikbare website.
Mijk Reinders, 17 juni 2019
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1.

Samenvatting

Mijn onderzoek had als doel te onderzoeken op welke manier de docenten bij het vak techniek
leerlingen kunnen begeleiden in de vaardigheid samenwerken en daarvoor aangepast lesmateriaal te
ontwerpen. Dit alles aansluitend bij onze groepsopdracht “Tiny House”.
Vanuit mijn literatuurverkenning kwam de volgende definitie van samenwerken: “Het gezamenlijk
realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen”. Ook kwam ik tot een
lijst van voorlopige eisen aan samenwerkingsopdrachten en begeleiding. Enkele kernwoorden:
positieve wederzijdse afhankelijkheid, leren samenwerken als leerdoel, mét een beoordeling,
instructie op samenwerking, gestructureerde begeleiding en regelmatige tussentijdse evaluatie.
In de tweede fase heb ik onderzocht wat voor soort problemen het meest ervaren worden bij het
samenwerken, wat voor niveau van samenwerkingsvaardigheden we (kunnen) verwachten en hoe
instructie over samenwerken en begeleiding door docenten eruit zou kunnen of moeten zien.
Vandaaruit kon ik lesmateriaal gaan ontwerpen (instructie over samenwerken met rubrics en tips per
deelvaardigheid, formulieren voor zelf- en peerevaluatie) en aanpassen (leerdoelen van de opdracht,
planning/logboek voor de leerlingen, docentenhandleidng, beoordelingsformulier opdracht).
Intussen wordt het nieuwe lesmateriaal uitgeprobeerd in acht tweede klassen. Onze ervaringen
gebruiken we vervolgens voor de versie van volgend schooljaar.

2.

Inleiding

2.1

Aanleiding: Tiny House

De directe aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat ik in schooljaar 2017-2018 een nieuwe
groepsopdracht schreef voor tweedeklassers bij het vak techniek: het ontwerpen van een Tiny
House, het maken van een maquette hiervan en een bijbehorende brochure. Leerlingen zouden
moeten werken in duo’s of soms in drietallen. Het leek mij en mijn collega’s uit de vakgroep een
leuke opdracht en ik nam mij voor om bij de implementatie uitgebreide aantekeningen te maken voor
eventuele verbeteringen.
Bij de uitvoer van de opdracht in de klassen viel mij allereerst op dat er op alle niveaus leerlingen
waren die meteen aangaven liever niet te willen samenwerken. En verder waren er duo’s die snel
uiteen vielen omdat een van de twee vond dat de ander niet genoeg deed, of waarin ruzie ontstond
over taakverdeling of uitvoering. Natuurlijk trachtten de docenten te bemiddelen en te stimuleren en
vaak met succes, maar in meerdere gevallen kwam het toch voor dat een groepje werd ontbonden
en de deelnemers apart verder gingen, soms met een aangepaste opdracht.
Met allerlei feedback en voorstellen voor aanpassing van de opdracht kon ik goed uit de weg, maar ik
kon niet bedacht krijgen hoe ik de problemen met het samenwerken zou kunnen voorkomen. En het
samenwerken schrappen uit de opdracht, dat vond ik geen optie. Dus het was een mooie aanleiding
om een onderzoek te doen en ik hoefde ook niet lang na te denken toen de schoolleiding een
oproep deed voor docenten die praktijkonderzoek wilden doen.

2.2

Context

Mijn werkplek is het Sint-Janslyceum, een school voor voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneumgymnasium) in ’s-Hertogenbosch. Ik ben docent in het vak techniek. Op deze school staat het vak
techniek voor 2 lesuren ( in 1 blokuur) in de lessentabel in leerjaar 1 en 2 van alle niveaus.

5

In onze technieklokalen hebben we een apart theorie- en een praktijkgedeelte. In het praktijkgedeelte
werken de leerlingen met maximaal 4 leerlingen aan een werktafel. Ze maken per werktafel
gezamenlijk gebruik van een gereedschapsrek en zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het
opruimen van hun werkplek aan het einde van het blokuur.
In de schoolgids staat bij de kerndoelen van de school dat we een groeigerichte leercultuur
stimuleren, met aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden.
Wanneer we kijken in het curriculum van de toekomst van de SLO, nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling, (SLO, 2017b) wat die vaardigheden inhouden, staat samenwerken er als één
van de elf 21ste-eeuwse vaardigheden tussen en er wordt benadrukt dat het een belangrijke
vaardigheid is. Dan lijkt het mij niet meer dan normaal dat we daar ook bij het vak techniek aandacht
aan besteden, vooral wanneer we merken dat in groepsopdrachten nogal eens blijkt dat niet alle
leerlingen deze vaardigheid voldoende getraind hebben.
Tot twee jaar terug stond techniek in de tweede en derde klas op de tabel. Daarbij werd in de
tweede klas de methode Technologisch gevolgd en werd in de derde klas een programma
aangeboden waar de leerlingen konden kiezen uit verschillende individuele en groepsopdrachten.
Vanaf schooljaar 2017-2018 volgen we in zowel de brugklas als de tweede klas de methode
Technologisch.
Omdat de tweedejaars opdracht “Tiny House” vooralsnog de enige geplande groepsopdracht in twee
jaar techniek is, zal de focus van mijn ontwerponderzoek liggen op het aanpakken van de problemen
met samenwerken die tijdens die opdracht ontstaan. De opdracht Tiny House werd in schooljaar
2017-2018 als te complex voor de Mavo-klassen ervaren. Parallel aan dit onderzoek, maar niet in het
kader van het onderzoek, schrijf ik de opdracht om naar een aparte, minder complexe opdracht voor
de Mavo. Beide opdrachten zijn in de planning opgenomen voor een duur van 12 lesweken. In de
eerste zes lesweken wordt er in het blokuur ook nog theorie behandeld van het hoofdstuk
Gebouwde Omgeving, huiswerk daarvoor opgegeven en getoetst. De laatste zes weken kan er dus
thuis ook gewerkt worden aan bjvoorbeeld tekenwerk, research en promotiefolder en zijn de hele
blokuren voor praktijk, evaluatie en beoordeling.

3.

Probleemstelling

3.1

Praktijkprobleem

Bij het vak techniek worden de leerlingen bij de praktijk ingedeeld in groepjes van 3 of 4 leerlingen
aan een tafel met de bedoeling elkaar te kunnen ondersteunen. Ook bij individuele opdrachten
worden leerlingen geacht elkaar aan de groepstafel te helpen.
Er zijn leerlingen die bij de praktijk proberen apart aan een tafel te komen zitten. Ze geven dan aan
liever alleen te werken. Door verandering van de plattegrond probeert de docent dan een indeling te
maken waardoor de betreffende leerling toch met 2 of 3 klasgenoten aan een tafel kan werken.
Wanneer leerlingen geacht worden samen te werken aan een groepsopdracht merken we dat er
soms problemen ontstaan. Er zijn leerlingen die proberen daar onderuit te komen of weigeren samen
te werken met klasgenoten. Wanneer je naar de reden vraagt geven zij vaak als reden: ik werk liever
alleen. Wanneer je doorvraagt, komen er soms verhalen over een slechte ervaring met
groepsopdrachten.
Ook wanneer leerlingen aanvankelijk redelijk probleemloos wél in een groepje samenwerken, komt
het voor dat de samenwerking spaak loopt. De groepsleden geven aan bij de docent liever apart door
te gaan, omdat de samenwerking niet goed verloopt, ook niet na bemiddeling door de docent.
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Leerlingen die niet (meer) willen samenwerken hebben zelf een probleem omdat ze niet goed kunnen
deelnemen aan groepsopdrachten. De klasgenoten hebben ook problemen omdat er niet
samengewerkt kan worden aan een tafel óf omdat ze alleen door moeten gaan met een gedeelte van
een groepsopdracht, terwijl ze wilden samenwerken. En de docent ook omdat er leerlingen zijn die
niet willen samenwerken en anderen die dat wél kunnen en willen.
Het is vooral een probleem omdat leerlingen op deze manier dus niet leren samenwerken, wat een
basiscompetentie is, nodig om te functioneren in de maatschappij. En omdat het ook de klasgenoten
beïnvloedt en de groepsdynamiek.
Wij als docenten begeleiden de leerlingen zo goed mogelijk in het samenwerken. Maar onze
begeleiding schiet in deze situaties dus tekort. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Ik wil daar
onderzoek naar doen en oplossingen bedenken en uitproberen.
Het probleem doet zich voor in de technieklessen, maar waarschijnlijk ook bij andere lessen. Tijdens
het onderzoek wil ik me echt richten op de technieklessen op het Sint-Janslyceum en specifiek op de
groepsopdracht Tiny House. Wanneer andere vakgroepen of mentoren, of zelfs collega’s op andere
scholen ook profijt hebben van de opbrengsten van mijn onderzoek is dat heel fijn, maar ik kies
ervoor me daar nu niet op te richten.

3.2 Onderzoeksdoel
Ik wil onderzoeken op welke manier de docenten bij het vak techniek leerlingen kunnen begeleiden
in de vaardigheid samenwerken en daarvoor aangepast lesmateriaal ontwikkelen.

3.3 Onderzoeksvraag en deelvragen
Onderzoeksvraag
Op welke manier kunnen de docenten techniek leerlingen begeleiden tijdens het samenwerken aan
de opdracht ‘Tiny House’?

Deelvragen
1. Wat voor problemen ontstaan tijdens samenwerken aan een groepsopdracht bij het vak
techniek
2. Wat verwachten de docenten van leerlingen in de tweede klas bij het samenwerken aan een
groepsopdracht bij het vak techniek
3. Op welke manier kan de begeleiding door de docenten en aanpassing van de groepsopdracht
‘Tiny House’ eraan bijdragen dat die problemen voorkomen of opgelost worden en
samenwerken dus meer kans van slagen heeft.

3.4 Theoretisch kader / literatuurverkenning
Wanneer we het over samenwerken bij het vak techniek hebben is het belangrijk om te bepalen wat
we daar dan onder verstaan. Om duidelijk te krijgen wat er in theorie mee bedoeld wordt, doe ik
een literatuurstudie waarin ik verschillende bronnen raadpleeg en met elkaar vergelijk. Behalve een
definitie van samenwerken zoek ik ook beschrijvingen van hoe dat samenwerken er volgens de
geleerden uit zou moeten zien, wat voor eisen er aan samenwerkingsopdrachten en aan begeleiding
door de docent gesteld zouden moeten worden. Deze literatuurstudie gebruik ik in de fase van het
richten van mijn praktijkonderzoek om het praktijkprobleem aan de hand van de literatuur in kaart te
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brengen en vervolgens een vergelijking te maken tussen de theorie en mijn beroepspraktijk.
Uiteindelijk trek ik uit deze literatuurstudie conclusies voor mijn praktijkonderzoek en geef ik aan
wat dat betekent voor mijn praktijkonderzoek.

Het begrip ‘samenwerken’ en eisen aan opdrachten en begeleiding volgens de
literatuur
SLO
Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO (z.d.) stelt in hun curriculum van de toekomst
over 21e-eeuwse vaardigheden dat het bij samenwerken gaat het om “het gezamenlijk realiseren van
een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen”. In het bijbehorende leerplankader
samenwerken (SLO, 2017) geeft men aan dat het van belang is dat leerlingen zich bewust verder
ontwikkelen in samenwerken door aandacht voor reflectie en zelfregulerend vermogen: “Ze moeten
zowel oog hebben voor hun eigen rol en bijdrage als voor anderen en het groepsproces.”. De docent
moet aandacht besteden aan hoe je prettig, efficiënt en effectief kunt samenwerken.
Verder benadrukt SLO dat de deelvaardigheden van samenwerken in samenhang aangeboden dienen
te worden. In figuur 1 worden de deelvaardigheden gepresenteerd.

Samenwerken

De leerling kan

communiceert effectief (specifiek: luisteren, observeren, duidelijk spreken,
reageren, overleggen)
vraagt en geeft hulp en feedback, staat open voor hulp en feedback
(h)erkent verschillende rollen bij zichzelf en anderen en benut deze in de
samenwerking
taakuitvoering en (team)rollen
houdt zich aan afspraken
stelt zich verantwoordelijk op ten aanzien van zowel de eigen bijdrage, het
groepsproces als het te bereiken doel
kan een proces inrichten om een gezamenlijk doel te bereiken
organiseren
onderhandelt en maakt afspraken met anderen in een team
ondersteunt en begeleidt anderen
werken in een team
functioneert in heterogene groepen
heeft een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën
heeft respect voor verschillen
houding
wil samen met anderen tot een goed resultaat komen
heeft vertrouwen in de eigen capaciteiten
Figuur 1 Deelvaardigheden van samenwerken (SLO, 2017)
communiceren

In de concept-leerlijn samenwerken (zie bijlage 1), die ik heb aangevraagd bij het SLO, komen deze
deelvaardigheden terug in 4 fasen opgebouwd.
Lagerwerf en Korthagen
Lagerwerf en Korthagen (2006) stellen dat je niet zomaar elke opdracht kunt gebruiken als
samenwerkingsopdracht. Leerlingen moeten niet gemakkelijk langs elkaar heen kunnen werken. Zij
zijn van mening dat een bij een goede samenwerkingsopdracht:
 de leerlingen elkaar nodig hebben
 er een effectieve rolverdeling is
 er een concreet product wordt geleverd
 de leerlingen gezamenlijk verantwoordelijk maar ook individueel aanspreekbaar zijn.
Zij noemen als belangrijkste samenwerkingsvaardigheden: luisteren, spreken, acceptatie & respect en
de samenwerking bevorderen. Zij benadrukken het belang van de voortgangsbespreking: daardoor
leren de leerlingen ook echt iets van het samenwerken, worden ze zich bewust van wat ze doen en
wat ze willen en verwerven ze op den duur inzicht in wat samenwerken aantrekkelijk maakt en hoe
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dat werkt. Dit alles zou wel in een geleidelijk proces moeten plaatsvinden en de klas moet
doordrongen worden van het belang het bereiken van de samenwerkingsdoelen.
Geerts en van Kralingen
Geerts en van Kralingen (2011) noemen in hun paragraaf over samenwerkingsvormen vijf
basiskenmerken waaraan samenwerkend leren moet voldoen:
 positieve wederzijdse afhankelijkheid (leerlingen hebben elkaar nodig om een opdracht te
kunnen volbrengen, waarbij het samenwerken een meerwaarde heeft voor het uiteindelijke
resultaat)
 individuele aansprakelijkheid (elke leerling is op elk moment verantwoordelijk voor en
aanspreekbaar op zijn deel in de samenwerking)
 directe interactie tussen leerlingen (leerlingen hebben regelmatig contact met elkaar om over
de opdracht te overleggen)
 aandacht voor sociale vaardigheden (in het proces van samenwerken besteden leerlingen en
docent aandacht aan vaardigheden die nodig zijn om prettig en efficiënt samen te werken)
 aandacht voor groepsprocessen (docent en leerlingen hebben oog voor dynamiek van de
groep)
Bij het beoordelen van groepswerk noemen zij de mogelijkheden van peer-assessment, het elkaar
laten beoordelen van leerlingen op hun individuele bijdrage.
Ebbens en Ettekoven
Ebbens en Ettekoven (2009) maken een
onderscheid tussen ‘samenwerkend leren’
en ‘bij elkaar zitten’. Zij geven door middel
van een overzicht van de verschillen tussen
de twee, duidelijk aan waaraan
samenwerken volgens hen moet voldoen.
Ook zij noemen de vijf sleutelbegrippen
voor succesvol samenwerkend leren, exact
dezelfde als Geerts en van Kralingen.

Figuur 2 Verschillen tussen ‘bij elkaar zitten’ en
samenwerkend leren (Ebbens en Ettekoven, 2009)

Dijkstra
Dijkstra (z.d.) noemt in haar whitepaper over social loafing enkele maatregelen voor het voorkomen
van meeliften op de inzet van andere groepsgenoten:
 kleine groepen, zodat individuele bijdrage zichtbaarder is
 niet te lange projectduur voor behoud van overzicht op wie wat gedaan heeft
 laat leerlingen tevoren een taakverdeling noteren
 laat leerlingen tussentijds of achteraf reflecteren op elkaars bijdrage
 laat leerlingen, binnen het groepswerk, zichzelf ook individuele leerdoelen stellen

Verschillen en overeenkomsten
Alle literatuur heeft wel ongeveer dezelfde omschrijving voor samenwerken, expliciet of impliciet.
Het is meer dan toevallig aan hetzelfde eindproduct werken. Leerlingen dienen elkaar aan te vullen en
te ondersteunen.
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Lagerwerf en Korthagen hebben iets andere basiskenmerken voor succesvol samenwerken. De
effectieve rolverdeling is bij hen een opvallend afwijkend kenmerk. Het aanleren van de verschillende
rollen is volgens hen nodig voor het leren werken in teamverband. Maar ook de SLO heeft het bij de
deelvaardigheden over het herkennen van de verschillende teamrollen.
Zowel Geerts en van Kralingen als Ebbens en Ettekoven halen de vijf sleutelbegrippen aan. In het
leerplankader van de SLO komen deze begrippen in iets andere bewoordingen ook terug. Ebbens en
Ettekoven gaan nog iets dieper in op de rol van de docent in de onderste vier verschillen tussen bij
elkaar zitten en samenwerkend leren.

Vergelijking theorie – beroepspraktijk
Wanneer ik terugdenk aan de samenwerkingsopdrachten zoals die bij het vak techniek worden
uitgevoerd, zowel op mijn huidige school als mijn vorige school, vallen die toch wel gedeeltelijk onder
de noemer ‘bij elkaar zitten’ van Ebbens en Ettekoven. Er wordt gestuurd op het maken van een
taakverdeling, soms gestuurd in het samenstellen van groepjes, maar sociale vaardigheden worden
verondersteld aanwezig te zijn en worden zeker niet onderwezen. Vanzelfsprekend wordt er
bemiddeld door docenten als het echt fout dreigt te gaan in een groepje en wanneer het
overduidelijk is dat groepsleden zich herhaaldelijk niet aan afspraken houden wordt er door de
docent ook verschillend beoordeeld, maar leren samenwerken komt niet voor bij de leerdoelen, er is
geen instructie op en het wordt niet geëvalueerd of beoordeeld.

Conclusie literatuurverkenning
Het begrip samenwerken kan als volgt omschreven worden: “Het gezamenlijk realiseren van een
doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen”.
Eisen aan opdrachten en begeleiding en betekenis voor mijn praktijkonderzoek
1. De opdracht moet zo aangepast worden, dat de leerlingen elkaar nodig hebben in hun
groepje (wederzijdse afhankelijkheid).
2. Er moet nagedacht worden over de samenstelling van de groepjes. Moeten deze door de
docent heterogeen samengesteld worden? Dit vraagt om verder onderzoek.
3. Het samenwerken moet gestructureerd begeleid worden. Dus het lesmateriaal moet zo
aangepast worden dat dit ingebouwd zit.
4. Het leren samenwerken moet een leerdoel zijn.
5. De leerlingen moeten instructie krijgen over hoe samen te werken. Ik zal dus op zoek gaan
naar instructie en die aanpassen aan onze situatie.
6. De samenwerking moet regelmatig tussentijds geëvalueerd worden. Ik zal dus onderzoeken
hoe dat evalueren vorm zou kunnen krijgen en er materiaal voor ontwerpen of aanpassen.
7. De vaardigheid samenwerken moet beoordeeld worden. Ik zal dus onderzoeken hoe die
beoordeling eruit zou kunnen zien en in overleg met de vakgroep de beoordeling van het
werkstuk aanpassen.

4.

Methode

In dit hoofdstuk beschrijf ik mijn aanpak, hoe ik tot antwoorden ben gekomen op de drie deelvragen
van mijn onderzoek.

4.1

Deelvraag 1 problemen

“Wat voor problemen ontstaan tijdens samenwerken aan een groepsopdracht bij het vak techniek”
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Om deze vraag te beantwoorden, heb ik drie verschillende activiteiten ondernomen: een observatie
van het samenwerken in een brugklas, een enquête over het samenwerken in dezelfde brugklas en
een interview met de vakgroep over hun ervaringen.

Observatie en bevraging B1P
Instrument
Omdat we in het begin van het schooljaar nog geen samenwerkingsopdrachten in het programma
hebben staan, heb ik met een kleine brugklas een proefonderzoek opgestart waarbij leerlingen een
normaliter individueel werkstuk in duo’s maken. Ik kan daardoor tijdens mijn eigen lessen het
samenwerken observeren en de leerlingen bevragen. De problemen die ontstaan tijdens het
samenwerken zullen in een brugklas grotendeels overeenkomen met een tweede klas. Bovendien
kunnen tijdens het interview met de vakgroep eventuele aanvullende of afwijkende problemen naar
voren komen.

Respondenten
B1P is een brugklas mavo, met daarin 18 leerlingen.

Procedure
Eind oktober 2018 begin ik met klas B1P met een nieuw werkstuk. Dat is eigenlijk een individueel
werkstuk, maar na overleg met de klas besluiten we er een duo-werkstuk van te maken. Ik leg hen
uit dat ik onderzoek aan het doen ben om ons onderwijs beter te maken en dat we daar dus ook tijd
voor zullen uittrekken dan. Ik beloof hen zo goed mogelijk te begeleiden bij het samenwerken.
De insteek was om hen in de duo’s te laten samenwerken zoals ze in de klassenplattegrond naast
elkaar zitten, maar in de onderhandeling hebben ze voor elkaar gekregen dat ze zelf duo’s mochten
samenstellen, wat binnen 5 minuten met (op het eerste oog) succes lukte!
De eerste lessen heb ik zelf geobserveerd welke problemen ontstonden tijdens het samenwerken.
Vervolgens heb ik hen gevraagd, tijdens een rondgang door het lokaal, welke voor- en nadelen zij
ervaren aan het samenwerken bij techniek. Ik heb dit opzettelijk in groepjes gevraagd, zodat ze er
ook over zouden praten en er zodoende meer mogelijke antwoorden zouden komen. De reden dat
ik naar zowel problemen als voordelen heb gevraagd, is om voor hen de focus niet teveel op de
probleemzijde te leggen, waardoor wellicht een tegenzin in samenwerken zou kunnen ontstaan.

Analyse
De problemen die klas B1P ervaarde aan het samenwerken heb ik genoteerd tijdens mijn rondgang
door het lokaal. Daarbij heb ik ter plekke met hen getracht antwoorden die zij gaven die veel
overeenkomst hadden al te combineren. Mijn eigen geobserveerde problemen werden ruim gedekt
door de lijst van B1P. Door de enquête worden de gegevens uiteindelijk nog verder geanalyseerd.

Enquête B1P
Instrument
Om te komen tot een goed overzicht van wat voor problemen er ontstaan bij samenwerken aan een
groepsopdracht, is het prettig te weten hoe frequent ze voorkomen, hoe belangrijk ze zijn. Om
sociaal wenselijke antwoorden tijdens mijn rondgang nog wat te filteren en de leerlingen meer tijd
geven om na te denken, heb ik hen gevraagd om digitaal een enquete over samenwerken in te vullen.
Ik heb daarin enkele overlappende problemen en voordelen gebundeld. De enquete wordt verstuurd
in november 2018.

Respondenten
B1P is een brugklas mavo, met daarin 18 leerlingen.
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Procedure
In de techniekles heb ik de klas uitgelegd dat het voor mijn onderzoek fijn is dat ik ook inzicht krijg
op hoe belangrijk een voordeel of een probleem is. Met een begeleidend bericht heb ik de leerlingen
van B1P een uitnodiging voor een vragenlijst via Office Forms gestuurd. Ik heb hen ook uitgelegd dat
de enquête niet anoniem is, omdat ik zodoende over eventuele onduidelijkheden achteraf vragen zou
kunnen stellen en ik op die manier kan bijhouden wie er wel en niet al gereageerd heeft. Ik heb hen
ook verklaard dat hun antwoorden privé blijven en op geen enkele manier van invloed zijn op de
beoordeling. Een klein gedeelte van de leerlingen vulde de vragenlijst dezelfde week nog in en stuurde
hem op. De les erop volgend heb ik de leerlingen er nogmaals aan herinnerd, waarop weer een
gedeelte reageerde, maar ook enkele leerlingen voor de tweede maal en een vijftal nog steeds niet.
Die laatste vijf heb ik een dringende herinnering moeten sturen en daarna moest ik er nóg drie
tijdens de les de vragenlijst laten invullen.
Voor de vragenlijst zie bijlagen.

Analyse
De ‘dubbels’ heb ik vervolgens genegeerd, ik heb van elke leerling de eerste reactie genomen, alles
ingevoerd in Excel om te komen tot een overzicht van voorkomende problemen bij deze klas bij dit
werkstuk.

Interview vakgroep betreffende problemen bij samenwerken
Instrument
Wanneer de onderzoeksvraag is welke problemen er ontstaan tijdens het werken aan een
groepsopdracht bij techniek is het logisch om ook de collega’s techniek naar hun ervaringen daarmee
te vragen. Omdat ik wilde kunnen doorvragen op antwoorden en niet teveel tijd van mijn collega’s
wilde vragen, heb ik een interview afgenomen. Dat vond plaats op 6 december 2018.

Respondenten
De vakgroep techniek op het Sint-Janslyceum bestaat uit drie personen, twee mannelijke collega’s en
ik zelf. De respondenten zijn mijn collega’s, Chrétien Robben en Frank Lohuizen.

Procedure
Ik heb het interview met het onderwerp tevoren aangekondigd voor in een gezamenlijk tussenuur,
dat we vaker gebruiken voor informeel tussentijds vakgroep overleg.
Als belangrijkste vraag heb ik genomen: Kunnen jullie me iets vertellen over wat voor problemen volgens
jullie in het vorige schooljaar ontstonden tijdens het samenwerken aan het Tiny House? Ik heb de vraag met
opzet heel open gesteld, zodat zij zoveel mogelijk vanuit zichzelf zouden antwoorden. Wel heb ik het
toegespitst op de opdracht Tiny House, omdat daar het ontwerp ook voor wordt. Vervolgens heb ik
alleen vragen gesteld ter verduidelijking van hun antwoorden.
Verder heb ik ook gevraagd: Groepssamenstelling, wie kiest? Deze vraag stelde ik omdat ik deze
informatie nodig had voor het ontwerp.
Als laatste had ik de vraag: Hebben jullie instructie gegeven over hoe je moet samenwerken?
We hebben afgesproken dat ik de antwoorden niet naar persoon zou opsplitsen, maar dat er een
antwoord van de vakgroep komt te staan. Hoewel ik ook deel uitmaak van de vakgroep, heb ik de
vragen uitdrukkelijk toch aan hen gesteld, omdat zij in schooljaar 2017-2018 al zelf met al hun tweede
klassen aan de opdracht Tiny House hebben gewerkt en ik vanwege gezondheidsklachten slechts
onregelmatig als toeschouwer/assistent aanwezig was.
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Analyse
Voor een beter overzicht om te komen tot ontwerpeisen t.a.v. instructie op samenwerken en
evaluatieformulieren, heb ik de problemen bij het samenwerken aan de groepsopdracht Tiny House
die volgens de vakgroepleden vorig schooljaar (2017-2018) ontstonden ingedeeld in 4 categorieën:
‘taakverdeling en planning’, ‘verantwoordelijkheid nemen’, ‘samen besluiten nemen’ en ‘sfeer en
functioneren’ als groep.

4.2

Deelvraag 2 verwachtingen

“Wat verwachten de docenten van leerlingen in de tweede klas bij het samenwerken aan een
groepsopdracht bij het vak techniek”
Om deze vraag te beantwoorden, heb ik twee verschillende activiteiten ondernomen: een aanvullend
literatuuronderzoek over de ontwikkelingsniveaus van samenwerken en een interview met de
vakgroep over hun verwachtingen.

Aanvullend literatuuronderzoek
Instrument
Je kunt als docent wel bepaalde verwachtingen hebben van leerlingen, maar zijn die wel terecht? Om
meer inzicht te krijgen wat leerlingen in klas 1 en/of 2 van het voortgezet onderwijs voor niveau
‘behoren’ te hebben, heb ik geprobeerd meer informatie te vinden in literatuur en op internet over
ontwikkelingsniveaus in samenwerken. In mijn literatuurverkenning ben ik gestuit op de leerlijn
samenwerken van het SLO. Daar staan vier niveau’s in, maar het is mij niet helemaal duidelijk welk
niveau bij welke leeftijd hoort.

Interview vakgroep betreffende verwachtingen omtrent
samenwerkingsvaardigheden
Instrument
Doel van het interview was helder krijgen wat de docenten verwachten van leerlingen in de tweede
klas bij het samenwerken aan een groepsopdracht bij het vak techniek. Wederom heb ik gekozen
voor een interview om de tijdsinvestering van mijn collega’s klein te houden. De vier
ontwikkelingsniveaus van het SLO heb ik als uitgangspunt genomen voor mijn interview met de
vakgroep over wat wij verwachten van leerlingen in de tweede klas. De gesprekken vonden plaats
eind december 2018.

Respondenten
De vakgroep techniek op het Sint-Janslyceum bestaat uit drie personen, twee mannelijke collega’s en
ik zelf. De respondenten zijn mijn collega’s, Chrétien Robben en Frank Lohuizen. Maar omdat er een
verwachting van de vakgroep als resultaat uit zou moeten komen, zijn mijn eigen verwachtingen
natuurlijk ook meegenomen.

Procedure
Ik heb mijn collega’s uitgenodigd voor een interview in ons gezamenlijk tussenuur. Helaas moesten
we het een week uitstellen doordat er een roosterwijziging kwam. Maar ook die week erop werden
onze plannen doorkruist. Omdat ik daardoor in conflict kwam met de planning en de ontwerpfase te
laat dreigde te eindigen, heb ik informeel met beide collega’s apart over hun verwachtingen
gesproken. We hebben er later in een pauze gezamenlijk nog over doorgepraat.
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Analyse
De antwoorden van de beide collega’s kwamen dusdanig overeen met elkaar én met mijn eigen
verwachtingen, dat er een eenduidig antwoord uit kwam, dat ik ook niet verder geanalyseerd heb.

4.3

Deelvraag 3 begeleiding

“Op welke manier kan de begeleiding door de docenten en aanpassing van de groepsopdracht ‘Tiny
House’ eraan bijdragen dat die problemen voorkomen of opgelost worden en samenwerken dus
meer kans van slagen heeft.”
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden heb ik een interview gehad met een
onderwijsondersteuner op een Technasium en heb ik nog aanvullend literatuuronderzoek gedaan.

Interview Technasium
Instrument
Hoewel de manier van lesgeven op het Technasium erg anders is, zit er een overlap met onze
groepsopdrachten. Ik wist dat men bij de lessen O&O (onderzoek en ontwerpen) leerlingen daar
begeleidt op vaardigheden, o.a. op samenwerken. Op mijn vorige school, het Jeroen Bosch College,
hebben ze een Technasium, waarmee ik in de tijd dat ik er werkte wel kennis heb gemaakt, maar
waaraan ik geen lessen heb gegeven.
Ik heb voor het interview enkele richtvragen genoteerd voor mezelf. De inleidende hoofdvraag:
“Kunnen jullie me iets vertellen over hoe jullie op het Technasium samenwerken begeleiden en
beoordelen” had ik medegedeeld in mijn aanvraag. Verder wilde ik het interview zo open mogelijk
houden en vooral met behulp van verdiepende en specificerende vragen ingaan op de gegeven
informatie en uitleg. Ik heb mede gekozen voor deze ongestructureerde vorm omdat de respondent
een oud-collega van me is waarmee ik lang heb samengewerkt. Het interview had plaats op 12
december 2018.

Respondenten
Ik heb een interview gevoerd met Ria van den Dungen, onderwijsondersteuner op het Technasium
van het Jeroen Bosch College te ‘s-Hertogenbosch.

Procedure
Ik mocht Ria interviewen op het Jeroen Bosch College in de ruimte waar het Technasium huist. Ik
maakte korte aantekeningen en kreeg tevens informatie over verschillende documenten die zij
inzetten als ondersteunend materiaal bij de lessen O&O. Ik sprak af dat ik een verslag zou maken van
het interview en dat aan haar ter controle zou toezenden. En hoewel Ria heel genereus was in het
delen van materiaal, heb ik er uiteindelijk toch voor gekozen, niet al het materiaal als bijlage in dit
verslag op te nemen.

Analyse
Alle antwoorden en informatie die ik kreeg van Ria heb ik geordend naar aspect van begeleiding en
opdracht, zodat het overzichtelijker wordt en beter conclusies getrokken kunnen worden voor het
ontwerp.

Aanvullend literatuuronderzoek
Instrument
Hoewel ik in de eerste literatuurverkenning al veel gelezen had over samenwerken, miste ik nog wat
concrete handvatten als het gaat over de begeleiding door de docent en de zorg voor positieve
wederzijdse afhankelijkheid. Tijdens die verkenning kwam ik een titel in literatuurlijsten tegen die
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wellicht interessant kon zijn, maar die ik toen niet ter beschikking had en waarvoor de tijd me ook
ontbrak. Dat was Samenwerkend leren: praktijkboek (S. O. Ebbens, Ettekoven, & Burgers, 2013). Ik
besloot dat boek aan te schaffen voor mijn aanvullend literatuuronderzoek. Het onderzoek vond
plaats in de kerstvakantie van 2018-2019.
In de resultaten een overzicht van de theorie uit dit boek die deelvraag 3 zou kunnen helpen
beantwoorden.

5.

Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk geef ik een presentatie van de resultaten van mijn onderzoeken. Sommige resultaten
zijn al geanalyseerd en samengebracht in overzichtelijke schema’s.

5.1

Deelvraag 1 problemen

“Wat voor problemen ontstaan tijdens samenwerken aan een groepsopdracht bij het vak techniek.”

Observatie en bevraging B1P
Resultaten
Gezamenlijk kwamen we tot een lijstje van twaalf verschillende voordelen en evenzoveel problemen.
Problemen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Er zijn leerlingen die liever alleen werken.
Er is een leerling die niet populair is en ‘overblijft’.
Het is moeilijk om met zijn tweeën tot een beslissing te komen.
Teveel commentaar op elkaar
Je kunt last hebben van het humeur van de ander
Je kunt discussies krijgen over de ideeën van het ontwerp
Je moet harder werken als de ander afwezig is
Als de ander afwezig is, moet je in je eentje beslissingen nemen voor twee en dat is eng.
Als eentje niet werkt, moet de ander alles alleen doen.
Het geeft ook afleiding, als je met zijn tweeën werkt, omdat je over andere dingen praat.
Problemen met taakverdeling, doordat beiden dezelfde bewerking willen doen.
Wanneer iemand ziek is, kan je bang zijn dat de ander het niet goed vindt wat je gaat doen.

Voordelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

15

Sneller klaar
Met zijn tweeën heb je meer ideeën
Je kunt elkaar helpen (meer handen)
Als de één iets niet kan, kan de ander het wel.
Als één van de twee ziek is gaat het werk toch door.
Het is gezelliger
Je kunt ideeën combineren
Het is leuker met zijn tweeën
Je hoeft niet alles alleen te doen
Je kunt samen beslissingen maken over de uitvoering
Als de één iets niet weet kan de ander het hem zeggen
Als de één iets fout dreigt te doen, kan de ander verbeteren

Enquête B1P
Resultaten
Problemen bij samenwerken
ik werk echt liever alleen

3

ik moest met iemand samenwerken die ik niet leuk vind

2

bijna niemand wilde met mij samenwerken

2

het was lastig om met mijn maatje tot een beslissing te komen over het ontwerp

1

ik kreeg teveel commentaar van mijn maatje op hoe ik dingen doe

2

ik had last van het humeur van mijn maatje

2

we waren veel tijd kwijt aan discussies

3

ik moest harder werken omdat mijn maatje afwezig was

3

ik moest in mijn eentje beslissingen nemen, omdat mijn maatje afwezig was en dat vond ik eng

2

mijn maatje deed heel weinig waardoor ik veel harder moest werken

2

ik kon niet goed doorwerken doordat ik en mijn maatje teveel kletsten over andere dingen
we hadden problemen met de taakverdeling, wie wat deed

3
8

Voordelen van samenwerken
we waren sneller klaar doordat het werk door twee personen werd gedaan
we hadden meer ideeën dan ik alleen zou hebben gehad

10

we hebben elkaar kunnen helpen bij dingen die in je eentje moeilijk zijn
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mijn maatje en ik vulden elkaar aan: als de één iets niet kon, kon de ander het wel

6

toen één van de twee afwezig was, ging het werk toch door

9

het was gezelliger / leuker dan alleen werken

13

het was fijn om onze ideeën te combineren

6

ik kon dingen aan mijn maatje vragen die ik niet wist

9

ik kon zorgen dat mijn maatje geen fouten maakte
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7

Totaal aantal ervaren problemen:

33

Totaal aantal ervaren voordelen:

83
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Figuur 3 Problemen en voordelen van samenwerken

Interview vakgroep betreffende problemen bij samenwerken
Resultaten
Het volledige onbewerkte verslag van het interview vindt u in de bijlagen. Voor een beter overzicht
om te komen tot ontwerpeisen t.a.v. instructie op samenwerken en evaluatieformulieren, heb ik de
problemen bij het samenwerken aan de groepsopdracht Tiny House die volgens de vakgroepleden
vorig schooljaar ontstonden ingedeeld in 4 categorieën:
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Taakverdeling en planning




Het ontbreken van een goede taakverdeling. De leerlingen denken niet na over wat er nog
allemaal gedaan moet worden en wie wat wanneer doet. Ze plannen niet en wanneer het dan
tegenzit geven ze elkaar de schuld. (dit laatste hoort ook bij sfeer)
In sommige groepjes konden ze geen taakverdeling maken omdat ze niet kunnen bedenken
wat er nog allemaal aan taken ligt. Ze doorgrondden het werk niet, ze konden de complete
taak niet in deeltaken opdelen en daarbij een planning maken.

Verantwoordelijkheid nemen






Afspraken die gemaakt zijn, worden niet nagekomen. Gedeelten van het werkstuk worden als
huiswerk uitgevoerd. Wanneer daar afspraken over worden gemaakt en één van de twee
komt die niet na, wordt de ander kwaad.
Soms was een groepje zoveel bezig met het leuk met elkaar hebben en kletsen over zaken
die niet meer met de opdracht te maken hadden, dat ze niet genoeg vorderingen maakten en
daardoor hopeloos in tijdsnood kwamen.
Bij absentie: informatie die nodig is voor de voortgang wordt niet uitgewisseld, de één weet
niet waar de ander mee bezig was en wat de volgende stap was, dus kan niet verder. Ook
voorbereidend (huis)werk wordt niet gemaild en er wordt zeker niet overlegd per mail of
app.

Samen besluiten nemen







Eén leerling neemt het voortouw en de andere(n) is/zijn erg afwachtend. De voortouwnemer
heeft dan vaak eerst alle ruimte om zijn/haar ideeën uitgevoerd te laten worden, maar de
ander gaat op een moment in de contramine. Of de volger haakt af en toont geen inzet meer.
Onenigheid over welk idee er uitgevoerd gaat worden. Naar elkaars ideeën luisteren en
samen beslissingen nemen over welk idee of combinatie van ideeën wordt uitgevoerd, is
soms erg moeilijk.
Bij absentie: degene die wél aanwezig is, neemt belangrijke beslissingen zonder overleg met
de ander, slaat een weg in die de les erna niet meer gewijzigd kan worden.
Óf diegene is zó bang om beslissingen te nemen, dat hij/zij volledig blokkeert en niets durft
uit te voeren.

Sfeer en functioneren als groep
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Problemen in de relatiesfeer: de ander blijkt tegen te vallen qua karakter. Soms is een leerling
in de klas populair en wil iedereen wel met hem/haar samenwerken. Maar bij het
samenwerken blijkt diegene dan soms toch niet zo aardig.
Wat regelmatig voorkwam, was dat een leerling vragen ging stellen aan de docent, terwijl
hij/zij nog niet had overlegd met zijn/haar maatje. De leerlingen zien elkaar dan niet als
groepsgenoten, waar ze ook informatie mee kunnen uitwisselen, maar enkel als iemand met
wie je de taken deelt. Dit heeft ook te maken met een gebrek aan vertrouwen in elkaar en
een schoolcultuur van prestatie en competitie. Leerlingen zien het delen van ideeën (vooral
tussen de groepen onderling, maar ook binnen de groep) als een soort ‘afkijken’ en in ieder
geval als iets negatiefs.
Sommige duo’s begrepen echt niet hoe ze moesten samenwerken en zagen er ook echt het
nut niet van in. Ze begrepen niet wat de voordelen zijn van samenwerken.
Bij absentie: de aanwezige leerling raakt gedemotiveerd door de afwezigheid van de ander.
Het idee dat je juist harder zou moeten werken wanneer je teamgenoot er niet is, om alles
voor de groep af te krijgen, wordt verworpen. Want je zou toch eens meer doen dan de
ander! (hoort ook bij verantwoordelijkheid nemen)

Met betrekking tot de samenstelling van de groepen:
De groepen zijn door leerlingen zelf samengesteld. Af en toe moest de docent ingrijpen als er één of
twee leerlingen in een klas overblijven die geen maatje konden vinden. Dan moesten enkele groepjes
veranderd worden en soms in drietallen veranderen i.p.v. duo’s.
De ervaring met eerdere groepsopdrachten was dat het aantal of soort problemen dat ontstaat niet
afhankelijk is van of de groepen door de docent of door de leerlingen zelf worden samengesteld. Dus
de aanbeveling is, om deze handelswijze (bij voorkeur door leerlingen zelf) aan te houden, mede
omdat dit hen een mate van autonomie verschaft.
Met betrekking tot instructie:
Er is geen instructie vooraf geweest over hoe samen te werken. Er wordt vanuit gegaan dat
leerlingen dat kunnen, maar dat is dus niet geheel terecht. Er zijn wel klassen waar de samenwerking
over het algemeen redelijk verloopt, maar er zijn ook klassen waar nog veel te leren valt. En dat is
niet helemaal te voorspellen.
Verder kreeg ik nog een tip:
Bij hetzelfde hoofdstuk Gebouwde Omgeving zijn nog twee kleinere samenwerkingsopdrachten,
waarbij we het belang van goed samenwerken al kunnen benadrukken.

5.2 Deelvraag 2 verwachtingen
“Wat verwachten de docenten van leerlingen in de tweede klas bij het samenwerken aan een
groepsopdracht bij het vak techniek.”

Aanvullend literatuuronderzoek
Resultaten
Waar ik ook lees op internet of in de boeken, overal wordt verwezen naar de leerlijnen van het SLO
en ik besluit die dan ook maar te gebruiken.
De concept-leerlijn samenwerken van het SLO (2017), zie ook bijlage 1, geeft wel vier
ontwikkelingsfasen aan, maar is niet duidelijk in welke fase leerlingen in de tweede klas van het
voortgezet onderwijs zouden moeten zijn. Mijn vermoeden is, dat fase 4 in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs behaald moet worden. Dat betekent dat leerlingen fase 3 al zouden moeten
beheersen en dat we zouden moeten werken naar fase 4. (Dit wordt later, in mei, bevestigd doordat
SLO een nieuwe versie van de leerlijn Samenwerken publiceert waarin de toevoegingen bij fase 3,
indicatie bovenbouw po en bij fase 4, indicatie onderbouw vo opgenomen zijn.)
Dat resulteert dan dus in het volgende overzicht:

Tabel 1 Fase 3 en 4
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fase 3 (hier moeten we van uit kunnen gaan dat de
leerlingen beheersen)
Deelvaardigheid communiceren

fase 4 (hier moeten we naar streven dat ze gaan
beheersen)

−laat in mimiek en lichaamstaal een luisterende houding zien.
−praat en luistert met een specifiek doel, laat de ander uitpraten,
stelt (vervolg) vragen, maakt aantekeningen, reageert op anderen
(in dialoog en in een groep).
−vraagt hulp om te leren en om iets zelf te kunnen.
−geeft feedback op ideeën, werkwijzen en personen.
−kan verschillende gesprekstechnieken toepassen.

− interacteert op effectieve manier met anderen.
− luistert actief en weet dat dat onder meer betekent:
o interesse tonen;
o opmerkingen maken;
o aantekeningen maken;
o betekenis geven.
- vraagt hulp en feedback, geeft en ontvangt deze ook.

- herkent enkele communicatiestijlen.
Deelvaardigheid taakuitvoering en (team)rollen
−geeft samenwerking vorm door rollen en taken te benoemen en
in overleg te verdelen.
−weet enigszins welke kennis, vaardigheden en
persoonskenmerken goed passen bij bepaalde taken en rollen.
− vervult verschillende rollen in complexere projecten
(uitgebreidere opdracht, grotere groep, meer diversiteit in de
groep, langduriger samenwerking).
−houdt eigen taak in de gaten, communiceert hierover en werkt
doelgericht

− geeft samenwerking vorm door rollen en taken te benoemen en
in overleg te verdelen.
− verbindt taken en rollen aan kennis, vaardigheden,
persoonskenmerken en houding.
− vervult verschillende rollen in complexere projecten
(uitgebreidere opdracht, grotere groep, meer diversiteit in de
groep, langduriger samenwerking).
− houdt de taakuitvoering van zichzelf en anderen in gaten,
relateert dit aan het te bereiken doel.
− stelt zich kritisch en constructief op t.a.v. eigen werk en dat van
anderen

Deelvaardigheid organiseren
− richt met anderen het samenwerkingsproces in (o.a. doel
bepalen, hoofdlijn van het proces, overleg, taken afspreken).
−onderhandelt en maakt afspraken met anderen in een team, om
een gemeenschappelijk doel te behalen.
− kan het groepsbelang boven het eigenbelang stellen (is ook:
zelfregulering).
−werkt volgens eigen planning.
− kijkt terug op hoe de samenwerking is verlopen en benoemt
wat goed en minder goed ging.
Deelvaardigheid werken in een team

− benoemt wat van belang is bij samenwerking.
− organiseert met anderen het samenwerkingsproces (o.a. doel
bepalen, hoofdlijn van het proces, overleg, taken afspreken).
− onderhandelt en maakt afspraken met anderen in een team, om
een gemeenschappelijk doel te behalen.
− neemt een standpunt in t.a.v. inhoud en samenwerking.
− monitort en evalueert het proces, analyseert situaties en doet
suggesties voor (vervolg)acties.
− reflecteert op wat er is gedaan en trekt conclusies.

−werkt met anderen samen, heeft aandacht en stelt zich
medeverantwoordelijk op voor de deelname en het welbevinden
van elke leerling.
−benoemt en benut in de samenwerking eigen sterke en zwakke
punten en die van de ander (talenten van zichzelf en anderen).
− laat anderen in hun waarde en waardeert ieders inbreng.

− werkt met anderen samen, stelt zich coöperatief op, stimuleert
en motiveert de groep, stelt zich medeverantwoordelijk op ten
aanzien van de eigen bijdrage aan het groepsproces.
− benoemt en benut in de samenwerking eigen sterke en zwakke
punten en die van de ander (talenten van zichzelf en anderen).
− laat anderen in hun waarde en waardeert ieders inbreng.
− is bereid en in staat te functioneren in heterogene groepen om
samen een doel te bereiken.

Interview vakgroep betreffende verwachtingen omtrent
samenwerkingsvaardigheden
Resultaten
Toen ik met hen van gedachten wisselde over wat het niveau van samenwerkingsvaardigheden is van
onze tweede klas leerlingen, kwamen we tot de slotsom dat het niveau per leerling erg wisselend is.
Er is niet echt per onderwijsniveau (mavo-havo-vwo) een lijn of zo, van mavo tot vwo komen
leerlingen voor die er al best goed in zijn en ook leerlingen die nog erg veel te leren hebben. Toen
we de concept-leerlijn (SLO) erbij namen, moesten we constateren dat er zelfs leerlingen zijn die op
onderdelen pas in fase 1 zitten.
De verwachting die de vakgroep wél uitte was dat we van leerlingen verwachten dat zij hun best
doen om samen te werken, vanuit het niveau dat ze bezitten, en werken aan hun zwakke plekken.

5.3 Deelvraag 3 begeleiding
“Op welke manier kan de begeleiding door de docenten en aanpassing van de groepsopdracht ‘Tiny
House’ eraan bijdragen dat die problemen voorkomen of opgelost worden en samenwerken dus
meer kans van slagen heeft.”

Interview Technasium
Resultaten
Samenstelling groepen
 Afhankelijk van docent en jaarlaag: zelf of door docent
 Wanneer door docent, dan meestal op aanvullende competenties
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Groepsgrootte
 Meestal 4 leerlingen
 Projecten te veel werk voor 2 of 3 leerlingen
 Meestal twee tweetallen per team met elk eigen taken
Hulpmiddelen bij projecten waarbij samengewerkt wordt
 Scrummen op groot scrumpapier
a. Overzicht van criteria en deelopdrachten van project
b. Stappenoverzicht
c. Taakverdeling
d. Voortgang: drie kolommen ‘te doen’,’bezig’en ‘klaar’ en grafiek vooruitgang
e. Ondersteunende en belemmerende factoren
Instructie op de vaardigheid samenwerken
 Leerlingen hebben informatie over acht verschillende competenties
1. Individueel werken
2. Samenwerken
3. Plannen en organisern
4. Productgericht werken
5. Procesgericht werken
6. Inventiviteit
7. Doorzetten
8. Kennisgericht werken
 De competentie samenwerken wordt als volgt omschreven:
o Wanneer je teamgenoten iets vertellen, luister je naar hen. Je wacht niet om te
spreken maar je wacht op wat een ander te vertellen heeft.
o Wanneer een teamgenoot een idee inbrengt reageer je positief. Je kijkt wat je met
het idee kunt en denkt na over hoe het idee doorontwikkeld kan worden.
o Je vraagt om de mening van je teamgenoten wanneer je een idee hebt en neemt hun
mening mee bij het doorontwikkelen van je idee.
o Je reageert positief op de inbreng van je teamgenoten ook al zijn ze het niet met je
eens.
o Je luistert naar je teamgenoten op het moment dat ze je een compliment of een
ontwikkelpunt geven.
o Je geeft je teamgenoten feedback als ze het goed doen en als ze iets niet zo goed
doen.
o Je voelt je verantwoordelijk voor het behalen van het eindresultaat en de kwaliteit
ervan.
o Je houdt in de gaten dat iedereen evenveel doet. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te
doen.
o Je maakt afspraken en je komt deze afspraken na.
o Wanneer jullie binnen het team een verschil van mening hebben denk je mee over
het vinden van een oplossing.
o Je stelt je niet stug op, je kunt bij een verschil van mening mee gaan met de mening
van de meerderheid. Ook kun je vrede hebben met het kiezen van de middenweg.
Begeleiding vooruitgang in competenties (o.a.samenwerken)
 In de brugklas hebben de leerlingen vaker gesprekjes met de docent over hun competenties,
in de hogere klassen gebeurt dat per project.
 De leerlingen hebben een ontwikkeldossier, dat zij regelmatig (per project of periode)
invullen. In dat dossier wordt op de 8 verschillende competenties gereflecteerd door de
leerling zelf, een zelfevaluatie.
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De leerling scoort per competentie of hij/zij zich niet, onvoldoende, voldoende, meer dan
voldoende of goed verbeterd/versterkt heeft. Daarbij moeten voorbeelden gegeven worden
hoe er aan deze competentie is gewerkt.
Behalve dat de leerling zichzelf evalueert, krijgt hij/zij ook tips en tops van de teamgenoten.
Aan de hand van deze evaluatie stelt de leerling voor zichzelf vervolgens minimaal 3
leerdoelen op waaraan hij/zij de volgende periode wil werken. De doelen moeten SMART
geformuleerd worden (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
Al deze informatie wordt opgeslagen in het digitale portfolio van de leerling.

Beoordeling procesgedeelte (inclusief samenwerken) van project
Per project krijgen de leerlingen een cijfer voor het product en voor het proces. Het
procescijfer is een individueel cijfer (per leerling) dat de 8 competenties bestrijkt. Zowel de
groepsgenoten als de docent geven de leerling een cijfer. Samen wordt dat een afgerond
cijfer. Wanneer deze cijfers ver uit elkaar liggen, volgt er een gesprek.

Aanvullend literatuuronderzoek
Resultaten
Hier vindt u een overzicht van de theorie uit Samenwerkend leren: praktijkboek (S. O. Ebbens,
Ettekoven, & Burgers, 2013), waarvan ik vermoedde dat die deelvraag 3 zou kunnen helpen
beantwoorden.
Kenmerken samenwerkend leren (pp. 29-30) : “De leerlingen voeren de taak zelfstandig uit
met een zo nu en dan coachende, begeleidende docent. Dat coachen bestaat uit hulp bij
problemen en het evalueren van de processen in de groep.”
Sociale vaardigheden bij samenwerkend leren (p. 88): “Bij het aanleren van sociale
vaardigheden aan leerlingen zou het helpen wanneer docenten twee vuistregels hanteren: 1
Specifiek en concreet, 2 Functioneel.” Het moet de leerlingen duidelijk zijn wat er bedoeld
wordt en de vaardigheden moeten voorwaardelijk zijn voor de opdracht.
Verder viel het mij op dat heel veel voorwaarden voor goede begeleiding bij samenwerkend leren al
tot het standaard repertoire van onze vakgroep behoren.

6.

Conclusies

In dit hoofdstuk trek ik conclusies uit de resultaten en analyses van mijn onderzoek naar de drie
deelvragen. De conclusies moeten uiteindelijk leiden tot ontwerpeisen voor het lesmateriaal.

6.1

Deelvraag 1 problemen

“Wat voor problemen ontstaan tijdens samenwerken aan een groepsopdracht bij het vak techniek.”
Toen ik de ervaren problemen door de leerlingen uit B1P en de ervaren problemen door de
vakgroep met elkaar vergeleek, zaten er veel verschillen in, maar ook overlap.
TAAKVERDELING EN PLANNING
Ik realiseerde mij dat dit slechts één opdracht was en dat de resultaten niet representatief hoefden te
zijn voor de uiteindelijke doelgroep, maar ik geloofde toch dat ik wel de conclusie kon trekken dat
als een belangrijk probleem in B1P werd ervaren: de problemen met de taakverdeling. Immers 8
van de 18 leerlingen hadden dit aangegeven. De problemen met de taakverdeling en planning kwamen
bij zowel vakgroep als leerlingen voor, maar waren anders van aard. Bij de vakgroep leek het vooral

22

te maken te hebben met het feit dat de leerlingen niet kunnen overzien wat er nog allemaal voor
taken liggen en daarbij een planning kunnen maken.
Conclusie:

Er moet hulpmateriaal komen voor het opdelen van de opdracht in deeltaken en een
bijbehorende planning in de tijd.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Bij het nemen van verantwoordelijkheid ging het bij de vakgroep-ervaringen om het nakomen van
afspraken, het geconcentreerd doorwerken en problemen bij absentie. Ook bij de leerlingen van B1P
werd de afwezigheid van het maatje als een probleem ervaren.
Conclusie:

In de instructie over samenwerken moet aandacht zijn voor het nakomen van
afspraken, ook in tijdsplanning en over nemen van verantwoordelijkheid bij
afwezigheid.

SAMEN BESLUITEN NEMEN
Bij het samen besluiten nemen bij de vakgroep ging het vooral om de vaardigheid communiceren:
naar elkaar luisteren en reageren. Ook hier kwamen weer problemen met afwezigheid voor. Het leek
me wel duidelijk dat ik daar in mijn ontwerp iets mee zou moeten doen. Ook bij B1P kwam ‘lastig tot
beslissing komen over ontwerp’ en ‘veel tijd kwijt aan discussies’ voor in deze categorie.
Conclusie:

De vaardigheid luisteren en reageren moet in de instructie meegenomen worden.

SFEER EN FUNCTIONEREN ALS GROEP
De vakgroep-ervaringen op dit gebied gingen over rekening houden met elkaar, over leren van elkaar
en werken voor elkaar. De individualistische instelling en cultuur van prestatie en competitie kwamen
hierbij kijken en staan loodrecht op de voordelen van samenwerken. In B1P zag ik ‘liever alleen’ en
‘maatje niet leuk’ en ‘bijna niemand wilde mij’ bij deze categorie.
Conclusie:

Rekening houden met elkaar en het idee van groepsbelang boven eigenbelang moeten
meegenomen worden in de instructie.

6.2 Deelvraag 2 verwachtingen
“Wat verwachten de docenten van leerlingen in de tweede klas bij het samenwerken aan een
groepsopdracht bij het vak techniek.”
We constateerden dat het niveau van samenwerkvaardigheden in een klas erg wisselend is, zelfs heel
verschillend kan zijn per deelvaardigheid. Terwijl we dus eigenlijk oorspronkelijk leken te verwachten
dat de groepjes redelijk zelfstandig zonder veel instructie en hulpmiddelen een groepsopdracht ten
uitvoer konden brengen.
Conclusies:

We kunnen niet uitgaan van een zelfde beginniveau (laat staan eindniveau) per
leerling, iedere leerling heeft dus zijn eigen leerdoelen. Fase 4 is wel het uiteindelijke
einddoel van de onderbouw.
We verwachten toch wel dat leerlingen een groepsopdracht kunnen uitvoeren, dus
we zullen hen daar hulpmiddelen voor moeten geven.
We verwachten wel dat leerlingen inzet tonen en proberen beter te worden in
samenwerken. Daarvoor moeten zij hun eigen leerdoelen stellen.
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6.3 Deelvraag 3 begeleiding en opdracht
“Op welke manier kan de begeleiding door de docenten en aanpassing van de groepsopdracht ‘Tiny
House’ eraan bijdragen dat die problemen voorkomen of opgelost worden en samenwerken dus
meer kans van slagen heeft.”
Vanuit het interview op het Technasium trek ik de volgende conclusies:
Conclusies:

Scrummen lijkt een mooi hulpmiddel, zeker de moeite om in de toekomst uitgebreid
te onderzoeken hoe dat werkt. Wellicht kunnen elementen opgenomen worden in
de aanpassing van de opdracht.
Het lijkt goed om vaardigheden heel concreet te omschrijven in gewenst gedrag en
leerlingen te voorzien van die omschrijvingen.
Het kan een keuze zijn om product en proces apart te beoordelen.
Bij zelfevaluatie van vaardigheden is het goed om leerlingen voorbeelden te laten
geven van hoe ze er aan gewerkt hebben.
Behalve zelfevaluatie kan er ook peerevaluatie zijn, die ook kan meetellen in de
beoordeling.

Vanuit het literatuuronderzoek kom ik tot deze conclusies:
Conclusies:

De docent heeft een rol in het evalueren van processen in de groep.
Bij het kiezen van vaardigheden die leerdoel zijn, is het verstandig om te kijken wat
aansluit bij de opdracht.
Veel voorwaarden voor goede begeleiding van groepsopdrachten horen al tot het
repertoire van de vakgroep.

7.

Ontwerpfase

In dit hoofdstuk verzamel ik de ontwerpeisen uit de literatuurverkenning en de conclusies uit de
onderzoekfase, die bestaan uit ontwerpeisen en verzamelde ideeen. Op basis van al deze
ontwerpeisen en met behulp van de verzamelde ideeen kom ik tot een ontwerp van verschillende
onderdelen, waarbij ik steeds mijn keuzes afweeg.

7.1

Verzamelen en categoriseren ontwerpeisen

Om het verslag van het ontwerpproces enigszins structuur te geven, heb ik alle punten genummerd,
zodat ik er naar kan verwijzen.
Omdat er in tussentijds overleg over het ontwerp met de vakgroep en vanuit de jaarplanning
bepaalde organisatorische eisen naar voren kwamen heb ik die geinventariseerd en in een lijstje
opgenomen.
Organisatorische eisen en wensen
1. Materiaal rondom samenwerken moet bruikbaar zijn voor en gericht op leerlingen tweede
klas Havo en VWO en liefst ook voor Mavo in vergelijkbare groepsopdracht ‘Blokhut’.
2. Materiaal moet bruikbaar zijn voor alle drie de docenten van de vakgroep.
3. Materiaal moet klaar zijn ruim voordat dit jaar de groepsopdrachten beginnen (planning half
februari), zodat collega’s ontwerp nog mee kunnen beoordelen en er tijd is voor de repro.
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4. De instructie moet niet teveel lestijd kosten en duidelijk zijn.
5. Het werken aan de vaardigheid samenwerken moet te beoordelen zijn en in te passen in de
beoordeling van het Tiny House en liefst ook de Blokhut.
De overige ontwerpeisen en verzamelde ideeen (uit de conclusies) heb ik per verwacht
ontwerpaspect ingedeeld, voor een beter overzicht en om te zorgen dat ik geen eis zou vergeten.
Enkele eisen staan bij meerdere aspecten. In het overzicht heb ik ook de ontwerptips en
-aanbevelingen van de vakgroep, die niet direct onder de conclusies van de deelvragen te scharen
waren, opgenomen.
Samenstelling groepjes
6. Er moet nagedacht worden over de samenstelling van de groepjes. Moeten deze door de
docent heterogeen samengesteld worden?
7. De aanbeveling is, om de nu gebruikte handelswijze (bij voorkeur door leerlingen zelf) aan te
houden, mede omdat dit hen een mate van autonomie verschaft.
Hulpmateriaal
8. We verwachten toch wel dat leerlingen een groepsopdracht kunnen uitvoeren, dus we zullen
hen daar hulpmiddelen voor moeten geven.
9. De opdracht moet zo aangepast worden, dat de leerlingen elkaar nodig hebben in hun
groepje (wederzijdse afhankelijkheid).
10. Er moet hulpmateriaal komen voor het opdelen van de opdracht in deeltaken en een
bijbehorende planning in de tijd.
11. Scrummen lijkt een mooi hulpmiddel, zeker de moeite om in de toekomst uitgebreid te
onderzoeken hoe dat werkt. Wellicht kunnen elementen opgenomen worden in de
aanpassing van de opdracht.
Instructie vaardigheid samenwerken
12. Het leren samenwerken moet een leerdoel zijn.
13. De leerlingen moeten instructie krijgen over hoe samen te werken. Ik zal dus op zoek gaan
naar instructie en die aanpassen aan onze situatie.
14. Het lijkt goed om vaardigheden heel concreet te omschrijven in gewenst gedrag en leerlingen
te voorzien van die omschrijvingen.
15. Bij hetzelfde hoofdstuk Gebouwde Omgeving zijn nog twee kleinere
samenwerkingsopdrachten, waarbij we het belang van goed samenwerken al kunnen
benadrukken.
Welke vaardigheden
16. In de instructie over samenwerken moet aandacht zijn voor het nakomen van afspraken, ook
in tijdsplanning en over nemen van verantwoordelijkheid bij afwezigheid.
17. De vaardigheid luisteren en reageren moet in de instructie meegenomen worden.
18. Rekening houden met elkaar en het idee van groepsbelang boven eigenbelang moeten
meegenomen worden in de instructie.
19. Bij het kiezen van vaardigheden die leerdoel zijn, is het verstandig om te kijken wat aansluit
bij de opdracht.
Persoonlijke leerdoelen
20. We kunnen niet uitgaan van een zelfde beginniveau (laat staan eindniveau) per leerling, iedere
leerling heeft dus zijn eigen leerdoelen. Fase 4 is wel het uiteindelijke einddoel van de
onderbouw.
21. We verwachten wel dat leerlingen inzet tonen en proberen beter te worden in
samenwerken. Daarvoor moeten zij hun eigen leerdoelen stellen.
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Begeleiding
22. Het samenwerken moet gestructureerd begeleid worden. Dus het lesmateriaal moet zo
aangepast worden dat dit ingebouwd zit.
23. Veel voorwaarden voor goede begeleiding van groepsopdrachten horen al tot het repertoire
van de vakgroep.
Evaluatie samenwerken
24. De samenwerking moet regelmatig tussentijds geëvalueerd worden. Ik zal dus onderzoeken
hoe dat evalueren vorm zou kunnen krijgen en er materiaal voor ontwerpen of aanpassen.
25. Bij zelfevaluatie van vaardigheden is het goed om leerlingen voorbeelden te laten geven van
hoe ze er aan gewerkt hebben.
26. Behalve zelfevaluatie kan er ook peerevaluatie zijn, die ook kan meetellen in de beoordeling.
27. De docent heeft een rol in het evalueren van processen in de groep.
Beoordeling
28. De vaardigheid samenwerken moet beoordeeld worden. Ik zal dus onderzoeken hoe die
beoordeling eruit zou kunnen zien en in overleg met de vakgroep de beoordeling van het
werkstuk aanpassen.
29. Behalve zelfevaluatie kan er ook peerevaluatie zijn, die ook kan meetellen in de beoordeling.
30. Het kan een keuze zijn om product en proces apart te beoordelen.

7.2

Ontwerp-onderdelen met afwegingen/verantwoording

Bij elk ontwerp-onderdeel noteer ik tussen haakjes welke aan ontwerpeisen ik hiermee verwacht een
bijdrage te leveren.

Instructie samenwerken en groepskeuze aan elkaar verbinden al tijdens voorafgaande
groepsopdrachtjes (2,6,7,15,4,22)
Omdat we twee lesweken voorafgaand aan Tiny House al bezig zijn met kleinere groepsopdrachten,
is het een idee om het twaalf weken samenwerken aan Tiny House al eerder ter sprake te brengen
en hen aan te raden de keuze voor de uiteindelijke groepjes af te laten hangen van hun ervaringen
met samenwerken in de kleine groepsopdrachten vooraf. Bijkomend voordeel is, dat leerlingen al
leren nadenken over aan wat voor voorwaarden hun maatje moet voldoen en tot een beter
onderbouwde keuze kunnen komen. En dat de informatie over samenwerken als vaardigheid en
leerdoel al eerder ter sprake komt en herhaald wordt, waardoor het meer kans heeft te beklijven.
Nadeel is, dat het materiaal twee weken eerder klaar moet zijn. We besluiten het in te voeren,
omdat het lukt met de planning en ik begin meteen maar een eerste opzetje voor een
docenthandleiding.
P.S. Om te zorgen dat de docent in klassen waar de verhoudingen wat lastig liggen of waar de docent
moeilijkheden verwacht, nog invloed uitgeoefend kan worden op de groepsvorming, heb ik een
tweede optie toegevoegd, waarin leerlingen voorkeuren mogen doorgeven en docent besluit.
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Figuur 4 Instructie samenwerken

Korte info per onderdeel vóór in het opdrachtboekje (12,8)
Om de opdracht voor de leerlingen structuur te geven, hen te wijzen op het samenwerken als
leerdoel en hen vast te laten weten dat er hulpmiddelen zijn voor plannen, taakverdeling en
afspraken.

Figuur 5 Korte info

Inleidende informatie over samenwerken (4,12,13,20,21,29)
Wanneer het werken aan de vaardigheid samenwerken een leerdoel is, moeten de leerlingen daar
handvatten bij hebben. En het moet ook duidelijk zijn op wat voor manier er iets van hen verwacht
wordt, hoe dat in de tijdsplanning past en hoe het beoordeeld wordt. Daarom schrijf ik een stukje
met uitleg dat de docent met hen kan doornemen, maar dat ze ook zelfstandig nog eens kunnen
doorlezen.
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Figuur 6 Inleidende informatie over samenwerken

Rubric als presentatie van vaardigheden (20,21,13,14)
Het schema van de SLO is veel te ingewikkeld voor de leerlingen. Maar de indeling van de
vaardigheden in ontwikkelingsfasen doet wel recht aan de eis dat iedere leerling zijn eigen leerdoelen
moet hebben en dat de vaardigheden heel concreet te omschreven dienen te worden in gewenst
gedrag. Ik ben bekend met het fenomeen rubric en nadat ik een voorbeeld van een rubric over
samenwerken aan mijn collega’s laat zien, zijn zij ook enthousiast en dus gaan we deze gebruiken. Het
lijkt ons duidelijk voor Mavo t/m VWO. We hebben nog wat discussie over of het hoogste of het
laagste niveau links moet staan, en hoe de niveaus omschreven moeten worden, maar uiteindelijk zijn
we het eens. We missen nog wel wat duidelijke voorbeelden hoe het gewenste gedrag er specifiek in
deze opdracht uit kan zien.

Figuur 7 Rubric

Keuze van de (deel)vaardigheden (16,17,18,19)
Bij de keuze van de vaardigheden moeten we rekening houden met aansluiting bij de opdracht.
Communicatie over elkaars ideeen, rekening houden met elkaar, het zich houden aan afspraken en de
taken eerlijk verdelen lijken gevangen te zitten in de vaardigheden die we kiezen voor de rubric. Hoe
te handelen bij afwezigheid en groepsbelang boven eigen belang lijken nog wat onderbelicht hiermee.
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Algemene tips per vaardigheid (1,13,14,16,18,20,21,22,25)
Om het gewenste gedrag voor de leerlingen nog duidelijk te beschrijven, te koppelen aan deze
opdracht en ook de problematiek rondom absentie en groepsbelang beter aan te pakken, komt er
nog een pagina met algemen tips per vaardigheid. Bijkomend voordeel is hiervan dat ze deze tips erbij
kunnen nemen bij de zelfevaluaties en peerfeedback. Met de tips heb ik gestreefd voorbeelden te
laten zien van gedrag dat hoort bij fase 4 uit het schema van de SLO en aan te sluiten bij de
problemen die in schooljaar 2017 en 2018 voorkwamen volgens de vakgroep.
De teksten hierin heb ik voorgelegd aan een tweede klas Mavo leerling. Zij heeft wat voorstellen
voor vereenvoudigingen aangedragen en vond het uiteindelijk een informatieve maar saaie pagina.
Om te zorgen dat de vaardigheden nog wat meer gaan leven en het geheel wat te verluchtigen, heb ik
enkele illustraties toegevoegd.

Figuur 8 Algemene tips
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Handleiding voor docent hoe Instructie te behandelen (2,13,14,16,18,20,21,22)
Om te bevorderen dat dit toch weer nieuwe onderwerp voor alle drie de collega’s goed te
behandelen is, besluit ik ook voor deze instructie handreikingen te doen. Vooral om de
deelvaardigheden voor de leerlingen nog meer te laten leven, stel ik wat didactische methoden voor
waarbij de leerlingen zelf en in hun groepje iets ‘doen’ met de stof.

Figuur 9 Handleiding voor instructie samenwerken

Planning / logboek (3,8,9,10,11,22)
Eén van de conclusies was, dat leerlingen hulpmiddelen nodig hebben om de opdracht in deeltaken te
verdelen, om een tijdsplanning te maken, om afspraken en taakverdeling te noteren en bij te houden
of afspraken worden nagekomen. Hoewel het scrummen een mooi middel hiervoor lijkt, zijn wij als
vakgroep daarmee nog te onbekend en is het lokaal er niet voor ingericht. We zullen nu even
moeten roeien met de riemen die we hebben. Daarom besluit ik een gecombineerde pagina met
planner en logboek in te voegen. Omdat de leerlingen in 2017-2018 de deeltaken niet konden
bedenken, geef ik ook een lijstje van minimale taken erbij.

Figuur 10 Planning/logboek
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Handleiding voor docent hoe logboek/planner te behandelen (2,8,9,10,13,16,18,22)
Ook bij de planner/logboek leek het me handig een soort van docentenhandleiding te maken.
Daarmee kan ik ook mijn bedoelingen ermee beter overbrengen dan alleen mondeling. Het maken
hiervan zorgt er bij mij ook weer voor dat ik beter nadenk over wat de docent in welke les
behandeld, want leerlingen hebben maar een beperkte concentratieboog, willen aan de slag met de
praktijk na de behandeling van de theorie over Gebouwde Omgeving van de methode, dus de uitleg
moet per les kort zijn.

Figuur 11 Handleiding logboek/planner

Evaluatieformulier eerste evaluatie (9,12,17,18,20,21,22,24,25,26,27)
Vooral vanuit het literatuuronderzoek kwam de eis om het samenwerken regelmatig te beoordelen.
Bij het Technasium had ik mooie voorbeelden gezien van evaluatieformulieren. Omdat de docent er
ook een aandeel in moet hebben, besloot ik de evaluatie op aparte formulieren te zetten, buiten het
opdrachtboekje. Bijkomend voordeel was, dat ik dit gedeelte niet klaar hoefde te hebben voor half
februari.
Omdat het mij goed lijkt eerst over de vaardigheden van het maatje na te denken (wat verder af)
besluit ik eerst de peerevaluatie te laten invullen en daarna de zelfevaluatie. Ik verwoord de
peerevaluatie bewust in tops en tips, zodat positieve feedback ook wordt gegeven en feedback
opbouwend kan zijn.
Bij de zelfevaluatie wil ik de leerlingen gebruik laten maken van de rubric, om zichzelf als het ware op
niveau te plaatsen. En verder wil ik hen zichzelf concrete leerdoelen laten stellen op elk van de drie
deelvaardigheden, teneinde het leerproces zo tastbaar mogelijk te maken en inzichtelijk voor maatje
en docent. Hierbij kunnen ze de algemene tips gebruiken of al specifiek op zichzelf schrijven.
Verder wil ik dat de docent ook plaats heeft voor feedback en feed-forward, tips kan geven en vragen
kan stellen, zodat het leerdoel ‘leeft’ en handvatten krijgt voor de leerling.
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Figuur12 Eerste evaluatie

Handleiding voor docent hoe evaluatieformulier te introduceren (2,4,22,27)
Omdat ik al in het ritme zat van het maken van tips voor mijn collega’s voeg ik deze handleiding nog
toe. Vooral om aan te geven hoe het in de les in te plannen.

Figuur 13 Handleiding evaluatieformulieren
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Evaluatieformulier tussenevaluatie (20,21,22,24,25,26,27)
In het tussenevaluatieformulier wil ik de leerlingen in de zelfevaluatie laten opschrijven hoe ze
gewerkt hebben aan hun leerdoelen. Om er een doorgaand leerproces van te maken, laat ik hen
natuurlijk ook nog aangeven op welke punten het nog bijschaving kan gebruiken of welke andere
leerdoelen zij zich nu stellen. Ik laat hen bewust hun eigen leerdoelen en de tips van maatje en
docent erbij betrekken.
Om de peerevaluatie wat extra effect te geven en het leerproces weer te koppelen aan de totale
opdracht, laat ik het maatje bedenken welke ontwikkelpunten in de eindspurt naar het eindproduct
het meeste zoden aan de dijk kunnen zetten.

Figuur 14 Evaluatieformulier tussenevaluatie
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Aanpassing beoordelingsformulier en opnemen in opdrachtenboekje (5,9,20,26,28,29,30)
Eén van de eisen was, dat het werken aan de vaardigheid samenwerken meegenomen zou kunnen
worden in de beoordeling. Omdat de leerlingen eigen startpositie hebben, eigen leerdoelen stellen,
en een eigen leerproces hebben op dit gebied, is het logisch om hen ook persoonlijk
verantwoordelijk te maken voor dit leerproces en hen er ook apart op te beoordelen. Daarin
kunnen de verbeterpunten van de evaluatieformulieren, met ook peerfeedback en opmerkingen van
de docent, natuurlijk meegenomen worden.
Ook het invullen van de planning en het logboek is opgenomen in de beoordeling, maar deze hoort
bij het gedeelte waarvoor de hele groep verantwoordelijk is, zodat de wederzijdse afhankelijkheid
nog eens gestimuleerd wordt. Hiermee wordt dus het product en het proces wel apart beoordeeld,
maar blijven wel een groepsverantwoordelijkheid.

Figuur 15 Beoordelingsformulier

8.

Terugblik en vooruitblik

In dit hoofdstuk evalueer ik in de terugblik het proces, de gekozen methode en het product. Ik
beschrijf ook wat het mij persoonlijk heeft opgeleverd.
In de vooruitblik kijk ik naar de toekomst: hoe kan dit in gang gezette proces vervolgd worden en
wat kan er nog meer onderzocht worden.

Terugblik
De interesse om een een onderzoek te gaan doen werd bij mij gewekt in een tijd dat ik
arbeidsongeschikt was en op therapeutische basis mijn collega’s (en soms mijn vervanger) assisteerde
in de les, als een soort TOA (technisch onderwijsassistent). Deze uitzonderlijke en ongewone positie
gaf mij de mogelijkheid om ons eigen onderwijs in de vakgroep vanuit een heel andere ooghoek te
bekijken en er veel over na te denken.
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Het doen van onderzoek om te komen tot conclusies en ontwerpeisen en dan vervolgens die
ontwerpeisen inzetten om te komen tot bruikbaar lesmateriaal én het lesmateriaal ook nog gaan
inzetten, dat alles bij elkaar is eigenlijk te veel voor een schooljaar. Meestal wordt dat over twee
schooljaren verdeeld. Dat zou zeker verstandiger voor mijzelf en mijn energiehuishouding zijn
geweest, maar tóch ben ik blij dat we nu aan het eind van het schoojaar het materiaal al kunnen gaan
evalueren en op basis daarvan volgend schooljaar aanpassen. Het materiaal is ook toegepast in de
Mavo-klassen en die ervaring kunnen we ook weer meenemen.
Van het uitvoeren van dit onderzoek en ontwerp was de verslaglegging nog het zwaarste voor mij,
omdat de eisen aan de structuur van het verslag, niet overeenkwamen met mijn eigen voorkeuren.
Maar het uiteindelijk tóch volgen van deze opgelegde structuur heeft er wél voor gezorgd dat het
gehele proces ook voor mijzelf inzichtelijker is geworden.
Wat betreft de gekozen methode kan ik zeggen dat achteraf bekeken het onderzoek in B1P niet echt
handig was, omdat het uitgevoerd werd met een werkstuk dat niet te vergelijken is met
groepswerkstuk Tiny House. De taakverdeling was daardoor sowieso erg lastig, waardoor het niet
verwonderlijk was dat dat het resultaat was. Het was we erg fijn om ook de ervaren voordelen van
het samenwerken te inventariseren. Die wil ik volgend jaar ook zeker gebruiken in de vernieuwde
instructie op samenwerken.
Het verdiepende literatuuronderzoek had nog wat uitgebreider kunnen zijn, maar vanwege de
tijdsdruk kon ik me dat niet veroorloven helaas.
De tijdsdruk en de planning hebben er ook voor gezorgd dat de ingebruikname van het materiaal de
ontwikkeling van de docentenhandleiding heeft ingehaald. Ach, volgend jaar is er weer een jaar…
Zonder het materiaal al echt te gaan evalueren hier, kan ik uit mijn eigen ervaringen ermee en die van
een collega al wel zeggen dat we in ieder geval de leerlingen goed hebben laten praten en nadenken
over en werken aan de 21e -eeuwse vaardigheid samenwerken.

Vooruitblik
Onze ervaringen met het materiaal leiden nu langzaam tot een evaluatie. Na de zomervakantie,
wanneer we weer bijgetankt zijn, zullen we overleggen over onze bevindingen en het materiaal
daaraan aanpassen.
Komend schooljaar, 2019-2020, gaan wij als school BCP, Bèta Challenge Project, invoeren op de
Mavo-afdeling. Dat is een onderwijsconcept waarbij leerlingen vooral in een projectmatige aanpak
werken. Daar zal onze ‘nieuwe’ manier van omgaan met samenwerken zeker van pas komen. Wij, als
vakgroep, zullen door onze nu nog meer coachende manier van begeleiden, onszelf deze
onderwijsvernieuwing wellicht gemakkelijker eigen kunnen maken.
Ik hoop dat andere scholen en andere vakgroepen bij ons op school iets zullen hebben aan mijn
onderzoek in de toekomst. Misschien dat ik ook nog ga zoeken naar andere manieren om de
opbrengsten te delen, bijvoorbeeld in een vakblad en op een studiedag op school. Wellicht is er
iemand die (samen met mij?) wil gaan onderzoeken hoe wij op het Sint-Janslyceum het onderwijs in
21e -eeuwse vaardigheden kunnen waarborgen en verankeren in de verschillende vakken in de
brugklassen.
Het is niet ondenkbaar dat ik in de toekomst nog vaker onderzoek zal doen. Het is immers jammer
de opgedane ervaring niet opnieuw in te zetten.
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Interview met Chrétien Robben en Frank van Lohuizen van de vakgroep techniek
(6 dec. 2018)
Doel: Beantwoorden van de vraag: “Wat voor problemen ontstaan er bij de vakgroep techniek
tijdens het samenwerken?”

Vraag: Kunnen jullie me iets vertellen over wat voor problemen volgens jullie in het afgelopen jaar
ontstonden tijdens het samenwerken aan het Tiny House?

Conflicten onderling
Soms ontstonden er na enkele weken conflicten in een groepje die ook lastig op te lossen waren
door bemiddeling van de docent. Deze conflicten hebben verschillende oorzaken volgens C en F:
1. Eén leerling neemt het voortouw en de andere(n) is/zijn erg afwachtend. De voortouwnemer
heeft dan vaak eerst alle ruimte om zijn/haar ideeën uitgevoerd te laten worden, maar de
ander gaat op een moment in de contramine. Of de volger haakt af en toont geen inzet meer.
2. Het ontbreken van een goede taakverdeling. De leerlingen denken niet na over wat er nog
allemaal gedaan moet worden en wie wat wanneer doet. Ze plannen niet en wanneer het dan
tegenzit geven ze elkaar de schuld.
3. Afspraken die gemaakt zijn, worden niet nagekomen. Gedeelten van het werkstuk worden als
huiswerk uitgevoerd. Wanneer daar afspraken over worden gemaakt en één van de twee
komt die niet na, wordt de ander kwaad.
4. Onenigheid over welk idee er uitgevoerd gaat worden. Naar elkaars ideeën luisteren en
samen beslissingen nemen over welk idee of combinatie van ideeën wordt uitgevoerd, is
soms erg moeilijk.
5. Problemen in de relatiesfeer: de ander blijkt tegen te vallen qua karakter. Soms is een leerling
in de klas populair en wil iedereen wel met hem/haar samenwerken. Maar bij het
samenwerken blijkt diegene dan soms toch niet zo aardig.

Té gezellig
Soms was een groepje zoveel bezig met het leuk met elkaar hebben en kletsen over zaken die niet
meer met de opdracht te maken hadden, dat ze niet genoeg vorderingen maakten en daardoor
hopeloos in tijdsnood kwamen.

Overzicht kwijt
In sommige groepjes konden ze geen taakverdeling maken omdat ze niet kunnen bedenken wat er
nog allemaal aan taken ligt. Ze doorgrondden het werk niet, ze konden de complete taak niet in
deeltaken opdelen en daarbij een planning maken.

Nut van samenwerken
Sommige duo’s begrepen echt niet hoe ze moesten samenwerken en zagen er ook echt het nut niet
van in. Ze begrepen niet wat de voordelen zijn van samenwerken.

41

Functioneren als groep
Wat regelmatig voorkwam, was dat een leerling vragen ging stellen aan de docent, terwijl hij/zij nog
niet had overlegd met zijn/haar maatje. De leerlingen zien elkaar dan niet als groepsgenoten, waar ze
ook informatie mee kunnen uitwisselen, maar enkel als iemand met wie je de taken deelt. Dit heeft
ook te maken met een gebrek aan vertrouwen in elkaar en een schoolcultuur van prestatie en
competitie, zij zien het delen van ideeën (vooral tussen de groepen onderling, maar ook binnen de
groep) als een soort ‘afkijken’ en in ieder geval als iets negatiefs.

Absentie in de les
Een probleem apart was wat er allemaal gebeurde wanneer een groepslid afwezig was in de les.






Informatie die nodig is voor de voortgang wordt niet uitgewisseld, de één weet niet waar de
ander mee bezig was en wat de volgende stap was, dus kan niet verder. Ook voorbereidend
(huis)werk wordt niet gemaild en er wordt zeker niet overlegd per mail of app.
Degene die wél aanwezig is, neemt belangrijke beslissingen zonder overleg met de ander,
slaat een weg in die de les erna niet meer gewijzigd kan worden.
Óf diegene is zó bang om beslissingen te nemen, dat hij/zij volledig blokkeert en niets durft
uit te voeren.
De aanwezige leerling raakt gedemotiveerd door de afwezigheid van de ander. Het idee dat
je juist harder zou moeten werken wanneer je teamgenoot er niet is, om alles voor de groep
af te krijgen, wordt verworpen. Want je zou toch eens meer doen dan de ander!

Vraag: Groepssamenstelling, wie kiest?

Groepssamenstelling
De groepen zijn door leerlingen zelf samengesteld. Af en toe moest de docent ingrijpen als er één of
twee leerlingen in een klas overblijven die geen maatje konden vinden. Dan moesten enkele groepjes
veranderd worden en soms in drietallen veranderen i.p.v. duo’s.
De ervaring met eerdere groepsopdrachten was dat het aantal of soort problemen dat ontstaat niet
afhankelijk is van of de groepen door de docent of door de leerlingen zelf worden samengesteld.

Vraag: Hebben jullie instructie gegeven over hoe je moet samenwerken?

Instructie
Nee, er is geen instructie vooraf geweest over hoe samen te werken. We gaan er vanuit dat
leerlingen dat kunnen, maar dat is dus niet geheel terecht. Er zijn wel klassen waar de samenwerking
over het algemeen redelijk verloopt, maar er zijn ook klassen waar nog veel te leren valt. En dat is
niet helemaal te voorspellen.
Bij hetzelfde hoofdstuk Gebouwde Omgeving zijn nog twee kleinere samenwerkingsopdrachten,
waarbij we het belang van goed samenwerken al kunnen benadrukken.
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Verslag interview met Ria van den Dungen, onderwijsondersteuner op het
Technasium van het Jeroen Bosch College te ’s-Hertogenbosch (12 dec. 2018)
en reactie van Ria op verslag
Doel: Hoe wordt op het Technasium de vaardigheid samenwerken begeleid en beoordeeld?
Vraag: Kun je me iets vertellen over hoe jullie op het Technasium samenwerken begeleiden en beoordelen?

Beoordeling
De competentie "Samenwerken" wordt beoordeeld in het procesgedeelte nadat leerlingen een
project hebben afgerond. Daarvoor moeten ze zichzelf en de anderen beoordelen hierop. De docent
geeft hen ook een cijfer en samen wordt dat een afgerond cijfer.

Ontwikkeldossier
Ria vertelt me dat de leerlingen een ontwikkeldossier hebben, dat zij regelmatig (per project of
periode) invullen. In dat dossier wordt op 8 verschillende competenties gereflecteerd door de
leerling zelf, een zelfevaluatie. De 8 competenties zijn:









individueel werken,
samenwerken,
plannen en organiseren,
productgericht werken,
procesgericht werken,
inventiviteit,
doorzetten
kennisgericht werken

De leerling scoort per competentie of hij/zij zich niet, onvoldoende, voldoende, meer dan voldoende
of goed verbeterd/versterkt heeft. Daarbij moeten voorbeelden gegeven worden hoe er aan deze
competentie is gewerkt.
Behalve dat de leerling zichzelf evalueert, krijgt hij/zij ook tips en tops van de teamgenoten. Al deze
informatie wordt opgeslagen in het digitale portfolio van de leerling.
Aan de hand van deze evaluatie stelt de leerling voor zichzelf vervolgens minimaal 3 leerdoelen op
waaraan hij/zij de volgende periode wil werken. De doelen moeten SMART geformuleerd worden
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
Vraag: Hoe weten de leerlingen wat de competenties inhouden?

Inhoud competentie samenwerken
Ria vertelt dat er over elke competentie voor de leerlingen informatie is wat hieronder verstaan
wordt. Bij de competentie samenwerken vinden we:
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Wanneer je teamgenoten iets vertellen, luister je naar hen. Je wacht niet om te spreken maar
je wacht op wat een ander te vertellen heeft.
Wanneer een teamgenoot een idee inbrengt reageer je positief. Je kijkt wat je met het idee
kunt en denkt na over hoe het idee doorontwikkeld kan worden.
Je vraagt om de mening van je teamgenoten wanneer je een idee hebt en neemt hun mening
mee bij het doorontwikkelen van je idee.










Je reageert positief op de inbreng van je teamgenoten ook al zijn ze het niet met je eens.
Je luistert naar je teamgenoten op het moment dat ze je een compliment of een
ontwikkelpunt geven.
Je geeft je teamgenoten feedback als ze het goed doen en als ze iets niet zo goed doen.
Je voelt je verantwoordelijk voor het behalen van het eindresultaat en de kwaliteit ervan.
Je houdt in de gaten dat iedereen evenveel doet. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te doen.
Je maakt afspraken en je komt deze afspraken na.
Wanneer jullie binnen het team een verschil van mening hebben denk je mee over het vinden
van een oplossing.
Je stelt je niet stug op, je kunt bij een verschil van mening mee gaan met de mening van de
meerderheid. Ook kun je vrede hebben met het kiezen van de middenweg.

Vraag: Hoe worden leerlingen beoordeeld op deze competenties?

Procescijfer en procesgesprekken
Per project krijgen de leerlingen een cijfer voor het product en voor het proces. Het procescijfer is
een individueel cijfer (per leerling) dat de 8 competenties bestrijkt. Zowel de groepsgenoten als de
docent geven de leerling een cijfer. Wanneer deze cijfers ver uit elkaar liggen, volgt er een gesprek.
In de brugklas hebben de leerlingen vaker gesprekjes met de docent over hun competenties, in de
hogere klassen gebeurt dat per project.
Vraag: Geven jullie instructie over hoe je moet samenwerken?

Scrummen
Ria vertelt dat er niet echt specifieke instructie wordt gegeven, maar er worden wel handvaten
aangereikt en vooruitgang gemeten.
Een van de handvaten voor de samenwerking is het scrummen. Aan het begin van een project wordt
door het team een groot scrumpapier gemaakt, waarop onder andere een overzicht van
deelopdrachten en criteria van het project, een stappenoverzicht, een taakverdeling en de voortgang
te zien is. Aparte hokjes zijn voor wat kan helpen bij de uitvoering en obstakels. Verder is er een
grafiek met de vooruitgang. En drie kolommen met ‘te doen’, ’bezig’ en ‘klaar’.
Vraag: Wie stelt de teams samen en hoe?

Samenstelling groepen
Ria vertelt dat dat afhankelijk is van de docent en de jaarlaag. Soms kiezen de leerlingen zelf, soms
worden de groepen ingedeeld door de docent, meestal op aanvullende competenties.
Vraag: Wat is de reden voor teams van 4 leerlingen?
Ria: Teams van 5 leerlingen zijn te groot, een project is veel werk, teveel voor 2 of 3 leerlingen.
Meestal werken ze de leerlingen in twee tweetallen per team met elk eigen taken.
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