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Co en co voor de klas

AHS inspiratiedag

25 november 2016

2

Doelen:
Ik weet wat co-

teaching is.

3

Doelen:
Ik leer een aantal modellen van 
co-teaching kennen en maak de 
link naar mijn eigen praktijk.

Ik krijg motivatie om co-teaching 
toe te passen binnen mijn 
praktijksituatie.
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4

Doelen:
Ik krijg zicht op de 

succesfactoren van co-teaching.

Ik maak transfer hoe ik deze 

succesfactoren kan aanwenden 

binnen mijn onderwijssituatie.

5

Jullie eigen ervaringen?

Wat is co-/ team-

teaching?
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Definitie co-teaching

Co-teaching gebruiken we binnen het waarborgproject in de 

context van inclusief onderwijs waarbij een leerkracht gewoon 

basisonderwijs en een personeelslid uit het buitengewoon 

basisonderwijs (= co-team) samen als gelijkwaardige partners 

voor de klas van het gewoon basisonderwijs staan. 

Ze dragen samen de verantwoordelijkheid om een krachtige 

leeromgeving te creëren voor alle leerlingen door: 

– de les of activiteiten samen voor te bereiden, rekening

houdend met de aanwezige specifieke 

onderwijsbehoeften;

– de les of activiteit samen uit te voeren;

– de les of activiteit samen te evalueren en bij te sturen.

8

Co-teaching is niet:
• De verantwoordelijkheid van één leerkracht, waarbij 

de ander louter ondersteuning biedt 
 Bijv. leerkracht met differentiatieleerkracht, stagiaire, 

assistent, vrijwilliger, PAB’er, …

• Het systematisch en los van elkaar werken met een 
aparte groep van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (S.O.B.)
 Bijv. Zoco/ blio in de miniklas

• Steeds in homogene groepen werken

• Het samen uitwerken zonder gezamenlijke 
voorbereiding en/of evaluatie
 Bijv. sporadische themawerking, voorbereiding 

schoolfeest, niveaulezen, …

9

Het perspectief van de leerlingen 

op co-teachen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UNACFOpO3ww

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UNACFOpO3ww
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Apart of “pull out”

(uit de klas halen)
 Lln. ervaart zichzelf als een probleem: “ik ben dom, ik kan het niet”

 Lln. wordt gestigmatiseerd of gemarginaliseerd door klasgenootjes

 Mist het hele klasgebeuren (inhoudelijk  & sociaal)

 Beperkte momenten, geïsoleerde doelen:
 Ev. bij specifieke inoefenmomenten, toetsen, gedifferentieerde activiteiten 

mits betrokkenheid van de leerkracht.

 Begeleiding van de leerling:

 Sociale interventies, bijv. bij een crisis of ernstig probleemgedrag

 Bij afspraken en evaluatie: bespreking met de leerling van het eigen 
individueel plan, IAC of rapport, opmaak individuele planning, GON

 Voorbereiding van klassenraad, leerlingbespreking, oudergesprek, GON

11

Samen of ‘full participation”

 Mogelijks verwarrend voor de leerlingen
 als co-teachers niet op elkaar afgestemd zijn.

 als de gekozen vorm niet aansluit bij de noden van de leerlingen 

 Leren is een sociale activiteit. Kinderen leren beter in interactie 
met anderen:
 van medeleerlingen

 van de “gemodelleerde samenwerking” tussen co-teachers
(co-teachers staan model voor goed samenwerken)

 Problemen worden in de klas aangepakt:
 kleinere leerkracht-leerling verhouding komt alle leerlingen ten goede

 kortere “wachttijd” voor feedback of hulp

 Leerlingen kunnen meer aan bod komen bij bijv. lezen, beantwoorden 
van vragen, voorbeelden verzinnen, …

12

Het perspectief van de co-teachers
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Het perspectief van de co-teachers

Voorwaarden om een goed co-team

te vormen.

14

Het ideale co-team…

• Kiest er voor

• Is goed voorbereid
– Weet wat co-teaching inhoudt

– Heeft vorming gevolgd

– …

• Overlegt wekelijks op structurele basis
– Niet alleen over de lessen en het dagverloop

(wie doet wat met welk doel?)

– Ook over de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen, waar en hoe differentiëren

– En evalueert samen 

15

De 3 co’s van co-teaching

1. Co-plan: samen plannen

2. Co-instruct: samen instructies geven

3. Co-assess: samen evalueren

Bron: Dr. Rebecca Stobaugh, CEBS WKU, https://www.youtube.com/watch?v=bRVFuKcjN8w

En ook van:

 Elkaar Coachen

 Coöperatieve werkvormen

 Coöperatieve strategieën

Starten met co-teaching.pdf

https://www.klasse.be/33930/hoe-begin-aan-co-teaching/

https://www.youtube.com/watch?v=bRVFuKcjN8w
Starten met co-teaching.pdf
https://www.klasse.be/33930/hoe-begin-aan-co-teaching/
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Wat betekent dit naar 

randvoorwaarden?

Gelijkgerichtheid naar

. Uitvoering van het dagelijkse werk.

. Beweegredenen van de co-teachers.

Komen tot een beeld of een portret van het 

co-teaching: team-ankerportret.
(Bron: Samen lesgeven, Co-teaching in de praktijk. D Fluiyt, E Struyf, C Bakker, 2016)

Het teamanker portret.pdf

17

Verschillende taakverdelingen

• Instructie geven

• Observeren

• Begeleiden

• Groepsinstructie

• Individuele instructie

• Bemiddelen

• Gedeeld hoekenwerk of atelierwerking
S.H.A.R.E.-werkblad en checklist voor doelgerichte co-teaching.pdf

18

Gelijkwaardige relatie

- Elkaar respecteren

- Overtuiging delen dat alle leden van het team unieke en 
nuttige ervaringen hebben.

- Gelijkwaardigheid kan ook nagestreefd worden met een 
paraprofessional (bv. een zorgcoördinator, orthopedagoog of 
logopedist).

- Door het bundelen van competenties kunnen leerkrachten 
het onderwijs dat ze aanbieden aan de leerlingen verrijken.

https://www.klasse.be/31383/kracht-co-teaching-m%E2%80%91decreet/

https://www.youtube.com/watch?v=Fn_1r5RPbIU

Het teamanker portret.pdf
S.H.A.R.E.-werkblad en checklist voor doelgerichte co-teaching.pdf
https://www.klasse.be/31383/kracht-co-teaching-m%E2%80%91decreet/
https://www.youtube.com/watch?v=Fn_1r5RPbIU
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Gedeelde verantwoordelijkheid

- In bepaalde activiteiten kan één lkr. het voortouw
nemen, anderen zorgen voor differentiatie of 
ondersteuning.

- Alle teamleden zijn verantwoordelijk voor het 
onderwijsleerproces.

- Bespreken van het leerproces en overzicht behouden 
over inhoud en vorderingen van de lln.

- Het is niet zo dat één lkr. de verantwoordelijkheid 
krijgt voor een specifiek leergebied terwijl de andere 
niet betrokken wordt.

20

Een groep van leerlingen

- Niet het leergebied, maar het kind staat 

centraal.

- De groep leerlingen kan bestaan uit 

kinderen van eenzelfde leeftijd, of een 

heterogene groep  van verschillende 

leeftijden en verschillende niveaus.

21

6 modellen van co-teaching
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Model 1:

1 leerkracht geeft les, de andere begeleidt

One teach, one assist

23

1 leerkracht geeft les, de andere begeleidt
one teach, one assist

Filmpje 1: one teach, one assist
https://www.youtube.com/watch?v=AeUa_cdaC6w&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=2

School of Education

California State University (SCU), Chico

24

1 leerkracht geeft les, de andere begeleidt
one teach, one assist

• 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

https://www.youtube.com/watch?v=AeUa_cdaC6w&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AeUa_cdaC6w&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=2
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1 leerkracht geeft les, de andere begeleidt
one teach, one assist

Bevindingen in het waarborgproject :

 leukere les, enthousiastere leerlingen

 je moet goed op elkaar ingespeeld zijn,

best eenvoudig beginnen

 < leerlingen:  2 juffen betekent 

“je kan 2 x straf krijgen” … 

26

Model 2:

1leerkracht geeft les, de andere observeert

One teach, one observes

27

1 leerkracht geeft les, de andere observeert
one teach, one observes

Filmpje 2: one teach, one observes
https://www.youtube.com/watch?v=AeUa_cdaC6w&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=2

School of Education

California State University (SCU), Chico

https://www.youtube.com/watch?v=S3AK33YOZfE&index=3&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc
https://www.youtube.com/watch?v=AeUa_cdaC6w&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=2
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1 leerkracht geeft les, de andere observeert
one teach, one observes

• 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

29

1 leerkracht geeft les, de andere observeert
one teach, one observes

Bevindingen in het prewaarborgproject:

 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)

30

Model 3:

station teaching
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Station teaching

Filmpje 3: Station teaching
https://www.youtube.com/watch?v=hrprg1r7kSs&index=4&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc

School of Education

California State University (SCU), Chico

32

Station teaching

• 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

33

Station teaching

Bevindingen in het prewaarborgproject:

 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)

https://www.youtube.com/watch?v=hrprg1r7kSs&index=4&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc
https://www.youtube.com/watch?v=hrprg1r7kSs&index=4&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc
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Model 4: parallel teaching

35

Parallel teaching

Filmpje 4: parallel teaching 
https://www.youtube.com/watch?v=gLi4LiUopwY&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=5

School of Education
California State University (SCU), Chico

36

Parallel teaching

• 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 

https://www.youtube.com/watch?v=gLi4LiUopwY&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gLi4LiUopwY&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=5
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Parallel teaching

Bevindingen in het prewaarborgproject:
 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

38

Model 5: Alternatieve, 

gedifferentieerde co-teaching

39

Alternatieve (gedifferentieerde) co-teaching

Filmpje 5:

Alternative (differentiated) teaching
https://www.youtube.com/watch?v=fr-S5CGDXBQ&index=6&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc

School of Education

California State University (SCU), Chico

https://www.youtube.com/watch?v=fr-S5CGDXBQ&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=6
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Alternatieve (gedifferentieerde) co-teaching

• 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

41

Alternatieve (gedifferentieerde) co-teaching

Bevindingen in het prewaarborgproject:

 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

42

Model 6: team teaching of “teaming”



Titel samenkomst 21 november 2016

Naam van de spreker of dienst 15

43

Team teaching (“teaming”)

Filmpje 6:  team teaching
https://www.youtube.com/watch?v=MVeFjRdSH3c&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=7

School of Education

California State University (SCU), Chico

44

Team teaching (“teaming”)

• 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

45

Team teaching (“teaming”)

Bevindingen in het prewaarborgproject:

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=MVeFjRdSH3c&index=7&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc
https://www.youtube.com/watch?v=MVeFjRdSH3c&list=PLCDsTyftAA2D_buI_Rti5phLZ1DdFsAMc&index=7


Titel samenkomst 21 november 2016

Naam van de spreker of dienst 16

46

6 modellen van co-teaching

47

Besluit

• 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.

48

Jullie eigen ervaringen?

Kunnen we deze koppelen aan de 

modellen?

Coteaching ervaringen delen.pdf

Coteaching ervaringen delen.pdf
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In functie van de tijd:

Andere voorstellingen van vormen van co-

teaching/ team-teaching.

Afsluiting. 

50

Andere voorstellingen van vormen 

van co-teaching/ teamteaching

Samen sterk voor alle leerlingen!

51

Inzetten van co-teaching in functie 

van mijn doelen en activiteiten

51
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Werkvormen
(eerder voor de lagere school)

1.Het aanbrengen van nieuwe leerstof 

(6)

2.Ondersteunende leeractiviteiten (5)

3.Testen (3)

52

53

Werkvormen

1. Het aanbrengen van 

nieuwe leerstof (6)

53

54

Het aanbrengen van nieuwe leerstof ; 

model 1

54
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Het aanbrengen van nieuwe leerstof ; 

model 4 parallel teaching

55

56

Het aanbrengen van nieuwe leerstof ; 

model 3 station teaching

56

57

Het aanbrengen van nieuwe leerstof ; 

model 6 teaming

57
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Het aanbrengen van nieuwe leerstof ; 

model 1

58

59

Het aanbrengen van nieuwe leerstof ; 

model 5

59

60

Werkvormen

2. Ondersteunende 

leeractiviteiten (5) 

60
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Het aanbrengen van nieuwe leerstof ; 

model 3 station teaching

61

62

Ondersteunende leeractiviteiten; 

model 1

62

63

Ondersteunende leeractiviteiten; 

model 1

63
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Ondersteunende leeractiviteiten; 

model 6

64

65

Ondersteunende leeractiviteiten; 

model 6

65

66

Werkvormen

3. Testen (3)

66
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Testen; model 5

67

68

Testen; model 5

68

69

Testen; model 1

69
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"De belangrijkste 

problemen kunnen niet 

worden opgelost

binnen hetzelfde kader 

waarin ze gecreëerd zijn.“ 

(Einstein)

70

71

Het Piet Huysentruyt-moment

 Ik weet wat co-teaching is.

 Ik leer een aantal modellen van 

co-teaching kennen en maak de 

link naar mijn eigen praktijk.

 Ik krijg motivatie om co-teaching 

toe te passen binnen mijn 

praktijksituatie.

 Ik krijg zicht op de succesfactoren 

van co-teaching

 Ik maak transfer hoe ik deze 

succesfactoren kan aanwenden 

binnen mijn onderwijssituatie.

griet.goossens@katholiekonderwijs.vlaanderen

Dankjewel!

mailto:griet.goossens@katholiekonderwijs.vlaanderen

