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De les verleent zich het best tot instructie door 1 persoon 

– De leerkrachten kunnen kiezen wie de les geeft 

– De ondersteunende leerkracht biedt ondersteuning aan leerlingen zonder de les te 

storen 

– Als bewust lesonderdeel wanneer leerlingen nauwere begeleiding nodig hebben 

– In functie van een beter klasmanagement bij gedragsproblemen 

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

Occasioneel, de rollen wisselen 

“start to co-teach”, in nieuwe co-teaching situaties 

 

Ervaringen pilootproject: 

  leukere les, enthousiastere leerlingen 

  je moet goed op elkaar ingespeeld zijn, 

 best eenvoudig beginnen 
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Om doelgericht informatie of data te verzamelen: 

- De lespraktijk 

Is iedereen mee met de les? 

Eigen leerkrachtenstijl of –methode 

Verschillen in ‘leren’ beter begrijpen 

- 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  

Onderzoeken hoe goed leerlingen al iets kunnen in een bepaalde les (bijv. bij lezen) - 

“academische prestatie van lln” 

Occasioneel, de rollen wisselen 

“start to co-teach” of in nieuwe co-teaching situaties 

 

Ervaringen pilootproject: 

 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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De klasgroep verdelen in groepjes (“werkstations”) : 

- In de verschillende werkstations werken leerlingen aan verschillende delen van een les of 

thema 

- 2 groepen krijgen instructie van de leerkracht, de andere groepen werken zelfstandig 

- De leerlingen roteren tussen de werkstations 

- De groepjes worden door de leerkrachten doelgericht samengesteld, bijv. coöperatieve 

werkvormen, om diversiteit in de kijker te stellen en ieders bijdrage tot zijn recht te doen 

komen, niveaugroepen 

Voordelen: 

- Kleinere leerkracht–leerling ratio (bijv. 1 op 7 i.p.v. 1 op 25) 

- De les aanpassen aan de behoeften van de leerlingen 

- Een les wordt opgedeeld in kleinere delen 

- Bij complex materiaal of bij thema’s die niet hiërarchisch zijn 

 

Ervaringen pilootproject: 

 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) 



 
Pedagogische begeleidingsdienst, regio Oost-Vlaanderen 

   

 
De klasgroep verdelen in 2 groepen waarbij elke leerkracht dezelfde les geeft aan de deelgroep: 

– Bij de introductie van een nieuw onderwerp 

– Bij herhaling, inoefening of pre-teaching 

 

Voordelen: 

– Kleinere leerkracht–leerling ratio  

– Verhoogt de participatie bij discussies 

– Om de fysieke of communicatieve toegankelijkheid te verhogen 

– Om leerlingen van nabij te volgen en begeleiden  

 

Ervaringen pilootproject: 

 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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De klasgroep verdelen in 1 grotere groep en in 1 kleinere groep voor een specifieke instructie 

met een specifiek doel: 

– Flexibiliteit in instructie  

– Remediëring of verrijking (bij leervoorsprong) 

– Gedragsmodificatie 

– Pre-teaching 

– Evaluatie (“assessment”) 

– Alternatieve lesmethode voor een bepaalde input, les of activiteit 

Varieer voldoende in groepssamenstelling en dit in functie van de behoeften van de leerlingen 

Let op:  

– Hoe de groepssamenstelling aan de leerlingen uitleggen? 

– Grootte van het lokaal 

– Drukte 

 

Ervaringen pilootproject: 

 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 
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Met 2 leerkrachten samen de les geven of de activiteit begeleiden: 

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

– Benadrukt gelijkwaardigheid van rollen 

– Om vanuit verschillende expertises hetzelfde onderwerp aan te bieden en 

verdiepend te werken: 

• Op een positieve manier elkaar checken: iets vergeten? De andere leerkracht 

vult aan 

• Op verschillende manieren iets aanbrengen of uitleggen 

• Verschillende actieve, maar gelijkwaardige rollen opnemen, bijv. de ene legt 

iets uit en de andere noteert op het bord of geeft voorbeelden 

Wanneer? 

– Als leerkrachten zich hier goed bij voelen en  

vlot samen lesgeven 

– Bij bredere thema’s of  

leergebiedoverschrijdende onderwerpen 

 

 

Ervaringen pilootproject: 

 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  

 


