
27/11/2016

1

Inspiratiedag 25 november 2016
Co-teaching
Katrijn De Waele

Amal Ouahab

2



27/11/2016

2

Niet alleen de kwetsbaarheid waarmee kinderen 
binnenkomen telt. Hoe we daarmee omgaan maakt 
het verschil.

De diversiteit die er onder kinderen en jongeren is, is 
nog onvoldoende aanwezig bij het personeel. Op elk 
niveau zou diversiteit moeten groeien: zowel bij 
leraren, de directeurs, het poetspersoneel, het 
administratief personeel als de inrichtende machten. 
Zo’n verandering gebeurt niet vanzelf en er bestaat 
ook geen wondermiddel voor. (Geldof, 2005)
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Leren omgaan met superdiversiteit

 Speelt in op de heterogene realiteit 
met zijn toenemende diversiteit.

 Vertrekt vanuit het optimaal 
stimuleren van de individuele  
leermogelijkheden van leerlingen.

 Is brandend actueel sedert de 
invoering van het M-decreet.

 Is een effectieve strategie door meer 
handen in de klas.

 Is géén wondermiddel, maar kan wel 
de inclusieve mindset bevorderen.
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Co-teaching…

https://www.youtube.com/watch?v=Xurgvdq3J8s
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Wat zijn jullie ervaringen met co-teaching?
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Wat is co-teaching?

1. Weet je wat co-teaching is en welke doelen 
hiermee nagestreefd worden.

2. Ken je de do’s & dont’s van co-teaching.
3. Weet je wat deze samenwerking vraagt van 

leerkrachten en de school(cultuur).
4. Heb je een paar modellen van co-teaching 

geleerd, inclusief praktische toepassingen en 
de link gemaakt naar je eigen schoolpraktijk.

5. Ben je gemotiveerd om aan de slag te gaan.
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Na deze workshop…
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Video: Co-teaching met Dian Fluijt

https://www.leraar24.nl/video/6053#tab=0

Volgens  Dian Fluijt:

“Meerdere professionals werken als co-teachers
vanuit een gedeelde visie, gedurende een 
langere periode op gestructureerde wijze 
samen in een groep en zijn daarbij in gelijke 
mate verantwoordelijk voor het onderwijs van 
alle leerlingen.”
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Wat is co-teaching?

https://www.leraar24.nl/video/6053
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Volgens  Dian Fluijt:

“Meerdere professionals werken als co-teachers
vanuit een gedeelde visie, gedurende een
langere periode op gestructureerde wijze samen
in een groep en zijn daarbij in gelijke mate
verantwoordelijk voor het onderwijs van alle
leerlingen.”
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Wat is co-teaching?

Volgens  Dian Fluijt:

“Meerdere professionals werken als co-teachers
vanuit een gedeelde visie, gedurende een
langere periode op gestructureerde wijze samen
in een groep en zijn daarbij in gelijke mate

verantwoordelijk voor het onderwijs van alle
leerlingen.”
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Wat is co-teaching?
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Volgens  David Mitchell:

De expertise van een leraar gekoppeld aan die van een co-
teacher. Ze staan volledig op voet van gelijkheid. Het betekent dat 
ze elkaars expertise respecteren zodat alle leerlingen van de klas 
er profijt van hebben.

Leren is een sociaal gebeuren. Een groot deel van onze kennis is 
sociaal geconstrueerd. We leren van en aan elkaar. (gezamenlijk 
lesgeven, coöperatief  leren, peer-tutoring …)
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Wat is co-teaching?

 De verantwoordelijkheid van één leerkracht, 
waarbij de ander louter ondersteuning biedt.

 Het systematisch en los van elkaar werken met 
een aparte groep van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 

 Steeds in homogene groepen werken.
 Het samen uitwerken zonder gezamenlijke voor-

bereiding en/of evaluatie
 Een doorgedreven versie van het “pull out”-

principe
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Wat is co-teaching niet?
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Co-teaching vraagt…

 Gemotiveerde leerkrachten die hier bewust voor kiezen.

 Voorbereiding: weten wat co-teaching inhoudt.

 Praktisch: wekelijks overleg op structurele basis:

 Co-plan: Praktisch: lessen, dagverloop, taakverdeling…

 Co-instruct: samen instructies geven

 Co-assess: samen evalueren en bijsturen

 Onderwijsbehoeften centraal

 Metacognitief: elkaar coachen in het gebruik van 

coöperatieve werkvormen en strategieën én reflecteren
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Co-teaching vraagt…
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 Samenwerking en open communicatie
 Een gedeelde visie
 Vertrouwen 
 Partnerschap en gelijkwaardigheid
 Luisteren
 Subjectieve onderwijstheorie
 Erkenning
 Respect voor elkaar
 Groepsdynamische inzichten
 Gemeenschappelijk doel
 Gedeelde verantwoordelijkheid
 Inzicht in professioneel zelfverstaan
 Reflectie (cfr. Team-Ankerportret)
 …

15

Co-teaching vraagt…

 Instructie geven

 Observeren

 Begeleiden

 Individuele en groepsinstructie

 instructie

 Bemiddelen

 Gedeeld hoekenwerk of atelierwerking

 Flexibiliteit om ad hoc aanpassingen te doen

 …
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Co-teaching vraagt 
verschillende taakverdelingen
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Co-teaching vraagt 
verschillende taakverdelingen

http://slideplayer.com/slide/2519916/

SHARE
Sharing 

Hopes, 

Attitudes, 

Responsabilities and 

Expectations (Murawski 2003; Murawski & Dieker, 
2004). Nederlandse bewerking: D. Fluijt. 

=> werkblad en –checklist voor doelgerichte co-teaching
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Co-teaching planmatig aanpakken

http://slideplayer.com/slide/2519916/
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Team-Ankerportret

=>  instrument om gesprekken en diepgaande reflectie 
op gang te brengen

=> uitwerking van een houvast voor lesgeven en 
samenwerken
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Co-teaching planmatig aanpakken
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Co-teaching planmatig aanpakken

http://slideplayer.com/slide/2519916/

http://slideplayer.com/slide/2519916/
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6 modellen van co-teaching

 1 is verantwoordelijk voor de 
instructie aan de hele groep,  2de

observeert gericht de lln en/of  
andere lkr. 

 Doel = specifieke data verzamelen,  
start van dialoog 

→ De lespraktijk: 
Is iedereen mee met de les? Eigen 
leerkrachtenstijl of –methode

→ Bepaalde leerlingen:
Participatie aan de les, bij vragen rond de 
aansluiting en ondersteuning van een 
leerling. Sociale vaardigheden in de klas, 
sociale interactie . Gedrag in de klas, bij 
aanmelding of signalering van 
(leer)problemen bij leerlingen… 
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1. Eén lkr geeft les, de ander observeert
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 Je ziet meer van buitenaf “je ziet je leerlingen 
letterlijk en figuurlijk van een andere kant” 

 Eenvoudige werkvorm

 Observatiekansen vergroten

 gevaar onderscheid “echte juf” en “co-juf” 
(bij kleuters)
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1. Eén leerkracht geeft les, de andere observeert
Bevindingen in het prewaarborgproject:

Preventief  werken; Via observatie gedragsproblemen 
voorkomen
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1. Eén lkr geeft les, de andere observeert 
Praktijkvoorbeeld 

https://www.youtube.com/watch?v=S3AK33YOZfE&index=3&list=PLCDsTyftAA
2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc

School of Education
California State University (SCU), Chico
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 1 is verantwoordelijk voor de 

instructie aan de hele groep,  2de

loopt rond, helpt de lln, lost 

vragen op, verbetert fouten …!! 

 de rollen af en toe wisselen 

→ In functie v/e beter klasmanagement 
bij gedragsproblemen 

→ Faciliterend bij les waarbij veel 
materiaal moet worden gebruikt, 
hands-on training …

2. Eén lkr geeft les, de ander begeleidt

 leukere les, enthousiastere leerlingen

 je moet goed op elkaar ingespeeld zijn,
best eenvoudig beginnen

 < leerlingen:  2 juffen betekent 
“je kan 2 x straf krijgen” … 
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2. Eén lkr geeft les, de andere begeleidt
Bevindingen in het prewaarborgproject:
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2. Eén lkr geeft les, de andere begeleidt
Praktijkvoorbeeld

School of Education
California State University (SCU), Chico

https://www.youtube.com/watch?v=AeUa_cdaC6w&index=2&list=PLCDsTyftA
A2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc

 Klasgroep is verdeeld in 
verschillende 
samenwerkingsgroepen of 
werkstations: 
→Lln werken aan verschillende delen 

van een les of thema 

→Doorschuifsysteem

→In elke groep instructie voorzien 

→kunnen verschillende 
moeilijkheidsgraden bevatten 

 Groepjes doelgericht 
samenstellen 

3. Station teaching
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 Je leert de leerlingen sneller kennen

 Veel kans tot interactie tussen en met de leerlingen

 Enthousiaste leerlingen

 Peer-tutoring, hoekenwerk

 Rust, meer uitdaging, veel variatie

 Veel leermomenten, doe-les, veel gedaan op één les, hoog 
rendement

 Lawaai, chaotisch: organisatie goed afspreken

 zelfstandige groep: niet tot werken of tot spel komen

 homogene groepen ->  zwakke leerlingen blijven zwak

! werktempo van de groepjes verschilt  extra taakjes voorzien

! oefeningen in elk station moeten ongeveer even lang duren: 
->werktijd visualiseren (bijv. via time-timer) 

29

3. Station teaching
Bevindingen in het prewaarborgproject:

3. Station teaching
Praktijkvoorbeeld

https://www.youtube.com/watch?v=hrprg1r7kSs&list=PLCDsTyftAA2D_buI_
Rti5phLZ1DdFsAMc&index=4

School of Education
California State University (SCU), Chico
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 De klasgroep verdelen in 2 
groepen waarbij elke 
leerkracht dezelfde les
gelijktijdig (en anders) 
geeft aan de deelgroep:
 Bij de introductie van een nieuw 

onderwerp

 Bij herhaling, inoefening of pre-
teaching

4. Parallel teaching

32

4. Parallel teaching
Praktijkvoorbeeld

School of Education
California State University (SCU), Chico

https://www.youtube.com/watch?v=gLi4LiUopwY&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1D
dFsAMc&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=gLi4LiUopwY&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=5
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grotere betrokkenheid, meer inbreng van de kinderen,
lagere spreekdrempel bij de kinderen, meer leerkansen

kleinere groep, sneller zien wie niet mee is
andere leerkrachtenstijl, kort op de bal, betere begeleiding

 te grote klasgroep in te kleine ruimte

kinderen met concentratieproblemen zijn snel afgeleid

vooral de zwakkere kleuters zijn meer afgeleid

 lawaaihinder, druk

! Let op de samenstelling van de groepen
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4. Parallel teaching
Bevindingen in het prewaarborgproject:

 Klasgroep verdelen in 2 groepen.
→1 geeft instructie aan de grote 

groep 
→2 geeft instructie aan een kleinere 

groep: andere methode, evaluatie, 
remediëren, verrijking, 
gedragsmodificatie  …)

OF

 Lkr bieden dezelfde informatie aan op 
2 verschillende manieren -> lln
mogen zelf kiezen 

5. Alternatieve co-teaching
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5. Alternatieve (gedifferentieerde) co-teaching
Praktijkvoorbeeld

https://www.youtube.com/watch?v=fr-
S5CGDXBQ&index=6&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc

School of Education
California State University (SCU), Chico

 Extra of verlengde instructie, trager tempo, kinderen voelen zich meer 
gesteund
 Meer differentiatie op verschillende niveaus, kleuters komen meer aan het 
woord, meer doe-momenten waar kinderen aan  bod kunnen komen
 Bekwaamheidsgevoel, meer betrokkenheid
 Meer individuele aandacht, meer zorg
 Doelgerichter werken

 Afleiding
 Te veel afhankelijkheid
 Het zijn vaak dezelfde kinderen die moeten/ mogen meekomen
 Het is vaak dezelfde juf die ze meeneemt -> letten op gelijkwaardigheid tussen 
de leerkrachten

! Let op de samenstelling van de groepen en hoe je het aan de leerlingen uitlegt
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5. Alternatieve (gedifferentieerde) co-teaching
Bevindingen in het prewaarborgproject:

https://www.youtube.com/watch?v=fr-S5CGDXBQ&index=6&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc
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6. Team teaching of “teaming”

 Complementaire teaching 
→ Geven samen instructie 

→ Ondersteunen elkaar 

→ Vullen elkaar aan 

→ Wisselende leiding 

→Evenwaardig partnerschap: 
verschillende actieve, maar 
gelijkwaardige rollen opnemen

 => Om interactie tussen 
leerkrachten te tonen:  
“modelling” hoe je kan 
samenwerken 

https://www.youtube.com/watch?v=MVeFjRdSH3c&list=PLCDsTyftAA2D
_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=7
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6. Team teaching (“teaming”) 
Praktijkvoorbeeld 

School of Education
California State University (SCU), Chico

https://www.youtube.com/watch?v=MVeFjRdSH3c&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=7
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 dichter bij de groep, beter overzicht over de ganse klas, 

directe ondersteuning

 sneller aan het werk

 stijgend welbevinden

 je kan op elkaar inspelen,  gedeelde opvolging en 

verantwoordelijkheid

 opletten dat we niet samen aan het woord zijn 

39

6. Team teaching (Teaming)
Bevindingen in het prewaarborgproject:

 Het ene model van co-teaching is niet beter dan het 
andere.

 Afhankelijk van:
 de kenmerken en noden van zowel de leerkrachten als de 

leerlingen

 het curriculum, de inhoud en instructie

 praktische overwegingen

 Rollen wisselen!

 Bewust kiezen is belangrijk.

 In één les verschillende vormen mogelijk.
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Co-teaching… even kritisch
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 Leraren vullen elkaar aan (ene sterker in boekhouding, andere in ict, 
…)  Sneller oplossen van problemen 

 Een mindere dag?  je bent met twee.

 De lln hebben twee lkr die helpen (bij leerstof of andere problemen).

 Werk wordt verdeeld. Veel meer dan als je parallel staat. 

 Ziek/afwezig?  Er is continuïteit

 Vaker overleg dan als je gewoon parallel staat.

 Dikwijls ontstaan er nieuwe ideeën tijdens de les zelf.

 Veel meer kansen om te differentiëren 

 Lln zien hoe leraren in team kunnen werken (modelling) 

 Beter competentiegericht evalueren 
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Ervaringen uit de praktijk
Voordelen  

 Leerkrachten moeten hun deur durven openstellen, de “alleen”-
controle afgeven

 Je vertrouwt op de kwaliteiten van je collega in je klas  ervaren 
dat er wederzijds evenveel input is? 

 Zware opdracht voor interimarissen
 Goede samenwerking tssn leraren Wat als ‘het’ niet klikt? 

inspraak lkr?
 Alles staat of valt met het lerarenteam
 Omkadering? 

 Geschikte (grote) lokalen (Grote groepen)
 Voldoende digitale media (pc’s? i-Pads...)  
 Kost de school extra lesuren  Zware belasting op het maken 

van uurroosters 
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Ervaringen uit de praktijk
Uitdagingen
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Literatuur

 S.H.A.R.E.-werkblad
 Het team-ankerportret
 Talentmapping
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Hulpdocumenten
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Potentiële 
talenten

Zichtbare 
talenten

Energievreters  Sterke 
competenties
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Talentmapping

Goesting, passie, 
motivatie

Kunde, 
competentie

Potentiële 
talenten

Zichtbare 
talenten

Energievreters  
Sterke 

competenties
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Talentmapping
Plaats de nummers/taken in één van de 
kwadranten

 Zichtbare talenten: wat je graag doet en 
goed kan

 Potentiële talenten: wat je graag doet, nog 
beter wil kunnen en meer doen

 Sterke competentie: wat je goed kan maar 
als routinetaak ervaart

 Energievreters: wat je moeilijk vindt en als 
lastig ervaart

Goesting, 
passie, 

motivatie

Kunde, 
competentie

Vergelijk met de collega’s
 Waar zie je mogelijkheden om samen te werken?

 Waar zie je mogelijkheden om taken te (ver)delen? 
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