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Starten met co-teaching… 

Hoe ziet co-teaching er uit? 

Twee of meer professionals werken samen in dezelfde 
fysieke ruimte, er is gezamenlijkheid en samenwerking 
zichtbaar. 
(Vb. Beide namen op het bord, materialen en ruimte 
delen). 
De co-teachers starten en beëindigen gezamenlijk de 
schooldag en blijven gedurende deze tijd meestal in 
dezelfde ruimte. 
Tijdens de instructie ondersteunen de leraren zowel leerlingen met als leerlingen zonder 
(specifieke) onderwijsbehoeften. 
De onderwijsvoortgang verloopt soepel vanuit zichtbare co-planning en communicatie 
tussen de co-teachers. 
Er worden gedifferentieerde didactische (ook ICT) strategieën gebruikt om tegemoet te 
komen aan een scala aan onderwijsleerbehoeften. 
Er wordt een verscheidenheid aan instructiestrategieën/ groeperingsvormen gebruikt. 
Beide leraren streven naar een gezamenlijke benadering van gedragsmanagement. 
Het is moeilijk om een verschil te zien tussen een co-leraar en een reguliere leraar. 
Het is moeilijk om een onderscheid te maken tussen leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften en reguliere leerlingen. 
Co-teachers gebruiken een taal die samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid 
uitdrukt (‘wij’, ‘onze’). 
Co-teachers stellen hun vragen zodanig dat het duidelijk is dat daarmee alle leerlingen in de 
klas worden aangesproken. 
 
Co-plannen 
Lesvoorbereidingen  
Er zijn lesvoorbereidingen gemaakt, waarbij beiden een bijdrage hebben geleverd aan het 
instructieplan. 
De lesvoorbereiding is goed afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 
 

Aangepaste materialen/ werkwijzers 
Co-teachers die gezamenlijk hun lessen hebben voorbereid, hebben hun materialen 
voorafgaand aan de les in orde gemaakt. 
Deze materialen kunnen bestaan uit boeken, aangepaste opdrachten, webbased 
opdrachten, beeldmateriaal enzovoort. 
 

Brieven/mails voor ouders/werkwijzers 
Alle brieven/mails die naar ouders worden gestuurd laten zien dat co-teachers hun werk met 
de leerlingen goed co-plannen en worden door beiden ondertekend. 
 
SHARE-werkblad 
 Co-teachers gebruiken een format om te groeien in hun werk als reflective practitioner. 
(Vanuit een onderzoekende houding) 
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Co-instructie  

Lesopbouw 
 Co-teachers bieden in hun lesopbouw gedifferentieerde instructie aan, 
waarbinnen een groot aantal individuele instructiemomenten zijn verwerkt.  
 
Aangepaste opdrachten 
De opdrachten en de toetsen zijn op maat gesneden en komen tegemoet aan de 
onderwijsbehoeften van alle en van individuele leerlingen.  
 
Co-assessment 

Gegevens over het gedrag  
Co-teachers verzamelen gegevens terwijl ze coteachen. 
Deze gegevens kunnen gaan over gedrag, het maken van huiswerk, sociale vaardigheden, 
werktempo, deelname aan de lessen en samenwerken. 
 

Portfolio/ logboek 
In een logboek of potfolio, staat vermeld hoe de lessen zijn verlopen en wat is opgevallen. 
Tevens wordt hierin opgenomen wat goed werkt en wat men wil bijstellen. 
 

Cijfer-/ voortgang-/ beoordelingsadministratie 
Co-teachers houden gezamenlijk een administratie bij van cijfers, voortgang en 
beoordelingen. Ook al is afgesproken dat één van de co-teachers hiervoor verantwoordelijk 
is, moet het duidelijk zijn dat er gecommuniceerd is over de beoordelingen en de voortgang. 
Ze hebben vooraf goed doorgesproken hoe ze omgaan met het geven van cijfers en 
beoordelingen en hoe ze daarbij rekening houden met verschillende leer- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. 
 
Vormen van co-teaching 
 

 


