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Samenvatt ing

In de gangbare onderwijspraktijk maken leerlingen hun oefeningen
meestal alleen. In dit proefschrift staat een alternatieve onderwijs-
mcthode centraal: samenwerkend leren. De kernvraag luidt: wat is de
invloed van samenwerkend leren op individuele leerprestaties van
leerlingen van het basisonderwijs, en welke verklaringen zijn daar voor
te geven?

In hoofdstuk 1 wordt eerst een definitie van samenwerkend leren
gegeven. Hoofdkenmerk is het bestaan van een positieve interdependen-
tie: de bijdrage van iedere individuele leerling helpt alle leerlingen uit
de leergroep bij het bereiken van hun doel. Dit betekent dat wanneer
een leerling zijn werk niet serieus doet, h{ de andere groepsleden
daarmee dupeert. Theoretisch gezien is samenwerkend leren een complex
fenomeen doordat er drie kwalitatief verschillende processen simultaan
verlopen en op elkaar inwerken: 1,. een proces tussen de verschillende
leergroepen in de klas, 2. het samenwerkingsproces binnen de leergroep,
en 3. het leerproces van de individuele leerling. In hoofdstuk 1 worden
deze drie processen en de onderlinge relaties daartussen toegelicht
vanuit het perspectief van de sociale psychologie en de cognitieve
ontwikkelingspsychologie.

Binnen de sociale psychologie is veel groepsdynamisch onderzoek
verricht naar de manier waarop het samenwerkingsproces afhankelijk is
van de samenstelling van de leergroep enerzijds en de doelstructuur
binnen en tussen leergroepen anderzijds. De literatuur geeft aan dat het
samenwerkingsproces binnen de leergroep, al of niet beïnvloed door een
expliciete manipr.rlatie van het proces tussen verschillende leergroepen,
via een grotere tnzet een positieve uitwerking kan hebben op individue-
le leerprestaties. Voorwaarde daartoe is een voldoende positieve inter-
dependentie binnen de leergroep. Deze wordt bevorderd door een kleine
groepsgrootl-e, beloning van coóperatief gedrag, correctie van niet-
coóperatief gedrag, een voldoend lange periode van samenwerking en
niet te grote verschillen binnen de leergroep ten aanzien van status en
persoonli jke voorkeuren.

Binnen de cognitieve ontwikkelingspsychologie zijn op het gebied
van samenwerkend leren twee tradities te onderscheiden. In de neo-
Piagetiaanse traditie staat het socio-cognitief conflict centraal: leerlin-
gen boeken cognitieve vooruitgang doordat zij worden geconfronteerd
met feiten of meningen die niet overeenstemmen met het eigen stand-
punt. In de traditie van Vygotsky gaat het om internalisatie: processen
die zich in eerste instantie afspelen in de sociale interactie van het
individu met anderen, komen later clnder de bewuste controle van het
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individu zelf. Voor beide tradities geidt dat sociale interactie binnen de
leergroep kan leiden tot betere denkwijzen, die vervolgens tot betere
leerprestaties kunnen leiden. Voorwaarde daarbij is dat er een goede
coórclinatie van de activiteiten van de leerlingen wordt bereikt en dat
het type sociale interactie is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van
de samenwerkende leerlingen.

In hoofdstuk 2 worden de vier voornaamste vormen van samenwerkend
Ieren besprclken: Teams-Games-Tournament/Student Teams Achievement
Divisions (als é,ê,n methode geteld), Jigsaw, Controverse-discussie en
Group-Investigation. Van de vier vormen van samenwerkend leren geeft
alleen de methode Student Teams Achievement Divisions/Teams-Games-
Tournament, gekenmerkt door competitie tussen leergroepen, duidelijke
positieve effecten te zien op leerprestaties. Group-Investigation, geken-
merkt door coóperatie tussen leergroepen, geeft in iets meer dan de
helft van de gevallen een positief effect te zien, zli het alleen voor
complexe leerstof. Studies waarin de methodes worden toegepast in het
basisonderwijs, bieden weinig zicht op verklaringen voor (het uitblijven
van) effecten op leerprestaties doordat nauwelijks metingen worden
verricht van mogelijk intermediërende variabelen. Omdat geen van de
besproken vier vormen èn met kans succesvol is, èn eenvoudig genoeg
is om verklaringsgericht onderzoek toe te laten, is besloten een eigen
vorm van samenwerkend leren te ontwikkelen.

In hoofdstuk 3 wordt de volgende algemene vraagstelling gefor-
muleerd: leidt samenwerkend leren tot betere leerprestaties, en zo ja, is
een prestatieverbetering toe te schrijven aan betere denkwijzen van de
leerlingen, aan een grotere inzet, of aan beide? In hoofdstuk 3 volgt
daarna een beschrijving van de algemene kenmerken van de uit te
voeren experimenten. De te onderzoeken vorm van samenwerkend leren
is als volgt. De leerlingen maken de oefeningen in tweetallen, worden
gestimuleerd met elkaar te overleggen over de oplossingen, wachten op
elkaar totdat beiden telkens dezelfde oefening af hebben, kijken na
afloop eikaars werk na en verbeteren hun eigen fouten. De leerlingen
ontvangen van de leerkracht een individuele beoordeling zoals zli
gewend zijn.

Hoofdstuk 3 sluit geeft voorts een overzicht van de opzet van vier
veldexperimenten (hoofdstukken 4 tot en met 7), waarvan de eerste drie
plaats vinden bij klas 3 (groep 5) en het vierde en laatste bij de
klassen Z, 4 en 6 (resp. de groepen 4, 6 en 8). Alle metingen vinden
plaats brj het schoolvak spelling, waarbij denkwijzen worden geopera-
tionaliseerd als de toepassing van spellingregels. Tijdens een onder-
zoeksperiode van telkens vier maanden worden herhaalde metingen
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uitgevoerd van het effect van samenwerkend leren op spellingprestaties
en op de mogelijk intermediërencle variabelen inzet à., à".rk*ijr"rr. Dit
gebeurt zowel voor samenwerkende leeriingen ais voor leerlingen die
alleen werken, zodat uit de grootte en de volgorde van de ef'fecten een
antwoord kan worden verkregen op de algemene waagstelling.

In experiment 1 (hoofdstuk 4) *ordt nagegaan of Let de drie
manipulaties van op elkaar wachten, overleggen en eikaars werk nakij-
ken, voldoende positieve interdependentie b]rrn"., de tweetallen wordt
bercikt en of het nodig is groepibeloning toe te voegen. Daartoe wordt
het effect op leerprestaties uu., de g"for"n vorm van samenwerkencl
leren gecontrasteerd met dat van dezelfde vorm van samenwerkend
leren waarbij de leerlingen bovendien een gezamenlijke beoordeling
ontvangen. De wijze van beoordeling, individueel of gezamenlijk, blijk;
geen wezenlijke invloed te hebben op de leerprestatiei van de samen-
werkende leerlingen, welke in beide gevarien bàte, zrjn dan die van de
leerlingen uit de controleconditie. oÀaat het werken in tweetallen ook
zonder gezamenlijke beoordeling tot positieve effecten leidt, wordt
samenwerkend leren in de experimen ten 2, 3 en 4 zonder een vorm van
groepsbeloning toegepast. De in experiment 1 gevonden prestatieverbete-
ring bij de leerlingen die op deze 

-wijze 
samenrverken, dus geen groeps_

beloning ontvangen, wordt gemediëerà door een grotere inzet, bepaald
aan de hand van het oordeel van de leerkracht. Een verbetering uun
denkwijzen, die worden gemeten door een schriftelijke toets van de
beheersing van spellingregels, treedt niet op.

Experiment 
? 

(hoofdstuk 5) staat stil bij her feit dar de leerlingen
bU het werken in tweetallen na afloop uun á, les elkaars werk nakijken
en zonodig elkaars fouten verbeteren. Deze manipulatie is bedoeld om
de positieve interdependentie binnen de tweetallen te versterken en het
onderling overleg fussen de leerlingen te stimuleren. Maar de manipula-
tie heeft mogelijk een directe, poriti.u, uitwerking op de leerprestaties
van de samenwerkende leerlingen, waardoor een positief effect van
samenwerkend leren op leerprestaties geflatteerd kan uitvallen. In
experiment 2 blijkt echter dat het elkaar uit.luit.ncl geven van feedback
na afloop van de les niet tot een betere spellingpreitaties leidt, dit in
tegenstelling tot samenwerkend leren dat op.ti.u* een positief effect op
spellingprestaties laat zien,, zij het voornamerijk uào, de zwakke
leerlingen' Samenwerkend leren Ieidt in experiment 2 eveneens tot èn
ccn grotere inzet èn betere prestaties op de schriftelijke spelling-
regeltoets, maar geen van deze beide effeiten blijkt statistisch samen
te hangen met de betere spell ingprestaties.

In experiment 3 (hoofdstuk 6) vinden uitgebreidere metingen plaats
van inzet en denkwijzen. De meting van íízet wordt aangávuld met
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observatie van de hoeveelheid ofËtask gedrag, dat wordt opgevat als
een negatieve indicatie van de ínzet van de leerlingen. Van de denk-
wijzen van de leerlingen worden, naast de schriftelijke spellingregel-
toets, twee extra indicaties verkregen. Ten eerste wordt bU een steek-
proef van de leerlingen eveneens een mondelinge toets afgenomen
waarin zij spellingregels eerst moeten toepassen en daarna uitleggen.
Ten tweede vindt gedragsobservatie plaats van de hoeveelheid overleg
binnen de tweetallen. Als dit overleg tot betere denkwijzen en uiteinde-
Itjk tot betere leerprestaties zorr leiden, dan zou de i ioeveelheid overleg
positief moeten samenhangen met de vooruitgang in de leerprestaties
van de samenwerkende leerlingen - daarbij overigens rekening houdend
met het beginniveau van de leerlingen.

In experiment 3 leidt samenwerkend leren, in tegenstelling tot de
eerste twee experimenten, niet tot betere spellingprestaties. De inzet-
stijging als gevolg van samenwerkend leren is minder sterk, en heeft
blijkbaar geen positief effect op de leerprestaties tot gevolg. De
resultaten op de mondelinge spellingregeltoets geven aan dat de leerlin-
gen uit klas 3 de correcte schrijfwijze in veel gevallen uit het hoofd
leren, wat mogeli jk is cloordat de woorden in klas 3 nog een vast
woordbeeld bezitten. Deze leerwijze is redelijk succesvol, maar sluit de
verklaring uit dat leerlingen via betere denkwijzen tot betere spel-
lingprestaties komen. Er is dan ook geen positief verband tussen de
hoeveelheid overleg en leerprestaties.

Experiment 4 (hoofdstuk 7) richt zich op de klassen 2, 4 en ó. Drie
aspecten van leeftijdsverschillen spelen een rol: het spellingonderwijs
dat de leerlingen genieten, de mate waarin leerlingen in staat zijn
inhoudelijk te overleggen over de leerstof, en de motivatie van leerlin-
gen om samen te werken. Op grond van de literatuur wordt verwacht
dat samenwerkend leren op alie klasseniveaus tot betere leerprestaties
zal leiden. Bij jongere leerlingen vooral via een toename in inzet, bij
leerlingen van klas 6 vooral via betere denkwijzen. In experiment 4
echter leidt samenwerkend leren op geen van de drie klasseniveaus tot
betere leerprestaties, In klas 2 presteren de samenwerkende leerlingen
zelfs slechter clan cle leerlingen die alleen werken. Aanvullende metingen
wijzen uit dat deze negatieve uitkomst is te verklaren door het feit dat
het onderling overleg over de leerstof die nog geen spellingregels kent,
tot een lager werktempo leidt. De invloed van dit overleg is negatiever
naarmate het zich meer richt op de uitvoering .7311 de taak.

De resultaten voor klas 4 vertonen sterke overeenkomst met die
voor klas 3 in experiment 3. Geen effect op leerprestaties, een beschei-
den toename in tnzet, en geen significant verband tussen de hoeveelheid
overleg en individuele verbetering in leerprestaties. Nog sterker dan
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gold voor klas 3, blijken de leerlingen van klas 4 de correcte
schrijfwijze vooral uit het hoofd te leren, waar zij overigens goed in
slagen.

De samenwerkende leerlingen van klas 6 komen evenmin tot betere
leerprestaties dan de leerlingen die alleen werken. Opvallend is dat wat
betreft de werkwoordspell ing de leerlingen uit beide condities nauwe-
lrjks vcloruit gaan, terwijl de onderzoeksperiode toch ruim vier maanden
duurde. Een aanvullende mondelinge afname wijst uit dat de leerlingen
het geheel van spellingregels voor werkwoordsvormen niet voldoende
overzien. Werkwoordsvormen kennen een variabel woorclbeeld (ugl.
wachten, wachtten) zodat regeltoepassing noodzakelijk is. Maar de
leerlingen blijken vooral te zijn gericht op het antwoord zeLf, veel
minder op cle beheersing van regels. Toch hangt de hoeveelheid overleg
binnen de tweetallen in klas 6 positief samen met de verbetering in
leerprestaties. Uit aanvullende observaties blijkt dat deze positieve
samenhang vooral is toe te schrijven aan het door de samenwerkende
leerlingen elkaar kortweg geven van antwoorden. Mede daarom wordt
het niet aannemelijk geacht dat het positieve verband tussen hoeveel-
heid overleg en vooruitgang in spellingprestaties een indicatie is van
oen positieve uitwerking van samenwerkend leren op denkwijzen van de
leerlingen.

De algemene conclusie in hoofdstuk B is dat samenwerkend leren
vrijwel altud tot een grotere inzet leidt, maar dat die niet altijd betere
leerprestaties tot gevolg heeft. Een positieve uitwerking van onderling
overleg rvordt tegen gehouden door enerzijds de eenvoudige leerstof
waarvoor overleg minder zinvol is en anderzijds de sterke neiging van
de leerlingen de antwoorden uit het hoofd te leren, ook als de toepas-
sing van regels noodzakelijk is. De theorieën uit de discipline van de
cognitieve ontwikkelingspsychologie (socio-cognitief conflict, interna-
lisatie) lijken hiermee niet voldoende aan te sluiten bU de praktijk van
samenwerkencl leren. De effecten van samenwerkend leren kunnen
wellicht beter worden begrepen door gebruik te maken van inzichten uit
de leertheorie. Gesuggereerd wordt dat of samenwerkend leren tot
betere leerprestaties leidt, sterk afhangt van het specifieke verloop van
het leerproces, Een positieve invloed van samenwerkend leren op
denkwijzen is mogelijk als leerlingen zich complex cognitieve schema's
eigen maken, maar niet als zli zich bezig houden met het memoriseren
van eenvoudige cognitieve schema's of het automatiseren van reeds
geleerde complexe schema's.

De in het onderzoek toegepaste vornr van samenwerkend leren bleek
goed te hanteren in het klaslokaal, sommige leerkrachten bleven de
methode ook na afloop van het onderzoek toepassen. Maar voor de
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onderrvijspraktijk is samenwerkend leren pas cen waardevolle werkvorm
wanneer bekend is voor welke schoolvakken en fasen in het leerproces
samenwerkend leren een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit van
het individuele leerproces. Uitsluitend een grotere inzet bij leerlingen
die tot betere leerprestaties leidt, kan vermoedeli jk ook op andere
manieren worden bereikt.


