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Glossarium van termen
EC 

European Commission

ESL
 Early School Leaving

CL 
Collaborative Learning

NFL
 Non-formal Learning

NFL Expert 
Non-formal Learning Expert

RMA
 Reciprocal Maieutic Approach 

SDT
Self-Determination Theory
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Inleiding
“Het CARMA-project heeft niet tot doel formeel in niet-formeel leren 
om te zetten. Het wil de technieken van niet-formeel leren gebruiken 
om de formele aanpak te verrijken en te verbeteren. Hoewel de 
technieken niet-formeel zijn, blijven de methodes wel formeel. Dat 
is immers belangrijk voor onze leerlingen.” – De Onderzoeksgroep 
Opleidingstechnologie, Universiteit van Murcia.

1.1  Voor wie is de Toolkit 
bestemd?

“Mijn leerlingen zijn 
echt niet 
gemotiveerd”. U 
hebt de 

verzuchting wellicht al gehoord en 
u hebt veel gelezen over het belang 
van motivatie in het onderwijs. 
Wat kunnen we doen om de 
uitspraak te veranderen in “Mijn 
leerlingen zijn echt gemotiveerd”? 
Hoe kunnen we alle leerlingen 
helpen om hun potentieel ten 
volle te benutten, hun prestaties 
te verbeteren en zelfs het risico in 
te dijken dat ze de school 
vroegtijdig verlaten?  

De Toolkit die we hebben 
ontwikkeld, is het resultaat van 
het ‘CARMA – RMA en andere 
niet-formele leermethodes voor 
het motiveren van leerlingen’.
Het is een gids om stap voor stap 
collaboratieve leermethodes voor 
leerlingen te implementeren en 
onderwijspraktijken om te vormen 

door het gebruik van niet-formele 
leertechnieken. In hoofdstuk 2 leest 
u alles over het CARMA-project.

Deze Toolkit mikt op leerkrachten 
5de en 6de leerjaar lager onderwijs 
en secundair onderwijs, die over 
het algemeen werken met 
leerlingen van 11 tot 16 jaar. We 
zeggen “over het algemeen” omdat 
ook leerlingen tot 18 jaar aan het 
CARMA-project hebben 
deelgenomen. Hun ervaringen en 
resultaten hadden een invloed op de 
ontwikkeling van de Toolkit. U leest 
er meer over in de volgende 
hoofdstukken.

Het belangrijkste doel is de kennis 
van collaboratieve leermethodes te 
stimuleren en een gids aan te bieden 
om stap voor stap collaboratieve 
leeractiviteiten te implementeren. 
Zo willen we de motivatie, 
participatie en resultaten van 
leerlingen verbeteren. De Toolkit 
gaat in op de specifieke behoeften 
van leerkrachten secundair 
onderwijs die op zoek zijn naar 
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praktische ideeën voor het 
introduceren van collaboratief leren 
in de klas. Dat geldt in het bijzonder 
voor complexe leeromgevingen, 
met leerlingen die minder 
bevoorrecht zijn, zwak presteren en 
het risico lopen op vroegtijdig 
schoolverlaten.

Deze Toolkit wil leerkrachten de 
middelen aanreiken om een echte 
collaboratieve leeromgeving tot 
stand te brengen in hun school.

Daarnaast wil de Toolkit leerkrachten 
in opleiding ondersteunen op een 
groot aantal vlakken. Ook directeurs, 
schoolhoofden en stafmedewerkers 
kunnen ervan gebruikmaken om 
alternatieve, niet-formele
leermethodes en collaboratief leren 
in de klas in te voeren en te promoten. 
Zo kunnen ze educatieve uitdagingen 
aanpakken, de leeromgeving 
verrijking en een positieve invloed 
uitoefenen op de 
schoolgemeenschap in haar geheel.

1.2 Waarom zijn 
collaboratieve leermethodes 
belangrijk in het onderwijs? 

“Collaboratief leren is een 
overkoepelende term voor een waaier 
aan onderwijsmethodes die mikken 
op een gezamenlijke intellectuele 
inspanning van leerlingen of van 
leerlingen en leerkrachten samen. 
Gewoonlijk werken leerlingen 
in groepen van twee of meer, 
waarbij ze zoeken naar inzichten, 
oplossingen en betekenissen of een 
product ontwerpen. Collaboratieve 
leeractiviteiten zijn zeer gevarieerd, 
maar de meeste willen leerlingen 
het cursusmateriaal laten verkennen 
of toepassen en beperken zich dus 
niet tot de presentatie of de uitleg 
van de leerkracht.” (Smith, B.L. & 
Macgregor, J.T., 1992)

Collaboratieve leermethodes 
zetten het traditionele ex-
cathedraonderwijs, met 
een centrale rol voor de 

leerkracht, om in een omgeving die 
gericht is op de leerlingen of het 
leerproces. Bij collaboratief leren 
gaat het om interactie waarbij 
leerlingen verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen acties én voor de 
acties van de anderen in de groep. 
Onder toezicht van de leerkracht 
werken leerlingen samen om elkaar 
te helpen bij het begrijpen van 
concepten, het oplossen van 
problemen of het uitwerken van 
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projecten en producten. Ze delen 
het gezag en de leden aanvaarden 
dat ze allemaal verantwoordelijk 
zijn voor de acties van de groep.

Collaboratief leren verlegt de 
verantwoordelijkheid voor het leren 
van de leerkracht-expert naar de 
leerling. Na het bepalen van de taak 
of activiteit wordt de leerkracht een 
moderator of facilitator van het 
proces. Hij/zij moet een omgeving 
creëren waarin leerlingen samen 
kunnen leren en als groep problemen 
oplossen.

De voordelen van collaboratief 
leren zijn uitgebreid onderzocht en 
geanalyseerd1 Volgens studies van 
Johnsons en Panitz2 biedt 
collaboratief leren meer dan 50 
voordelen. Die kunnen we 
onderverdelen in 4 
hoofdcategorieën: sociale, 
psychologische en academische 
voordelen, en voordelen op het vlak 
van evaluatie, zoals hieronder 
beschreven:

1 Hattie, J. (2009). Visible Learning: A synthesis of over 
800 meta-analyses relating to achievement. London: 
Routledge; Shachar, H.  & Fischer, S. (2004). Cooperative 
Learning and the Achievement of Motivation and 
Perceptions of Students in 11th Grade Chemistry Classes. 
Learning and Instruction, 14 (1), 69-87.

2 Johnson, D.W.  &  Johnson,  R.T.  (1989).  Cooperation  and  
Competition  Theory  and  Research.  Edina, Minnesota;  
USA.  Interaction  Book  Co. Publishing;  Panitz, T. (1999). 
Benefits of Cooperative Learning in Relation to Student. 
Motivation. In M. Theall (Ed.), Motivation from within: 
Approaches for Encouraging Faculty and Students to 
Excel, New Directions for Teaching and Learning (pp. 59-
68). San Francisco, CA: Josey-Bass Publishing.

• Sociale voordelen
 ¯ Collaboratief leren leidt tot 

meer begrip voor diversiteit 
bij leerlingen en 
stafmedewerkers;

 ¯ Collaboratief leren zorgt 
voor een positieve sfeer 
waarin samenwerking vorm 
krijgt en in de praktijk wordt 
gebracht.

• Psychologische voordelen
 ¯ Een leerlinggerichte aanpak 

is positief voor het zelfbeeld 
van de leerlingen; 

 ¯ Samenwerking leidt tot 
minder onzekerheid;

 ¯ Collaboratief leren 
stimuleert een positieve 
houding tegenover 
leerkrachten.

• Academische voordelen
 ¯ Collaboratief leren 

ontwikkelt het kritisch 
denken;

 ¯ Collaboratief leren betrekt 
leerlingen actief bij het 
leerproces;

 ¯ De klasresultaten worden 
beter;

 ¯ Collaboratief leren is 
bijzonder nuttig om 
leerlingen voor specifieke 
vakken te motiveren.

• Diverse evaluatietechnieken 
voor leerlingen en leerkrachten
 ¯ Bij collaboratief leren 

worden diverse 
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evaluatietechnieken 
gebruikt.

Uit de opgesomde voordelen blijkt 
dat collaboratief leren zeer efficiënt 
kan zijn voor het versterken van de 
motivatie en de betrokkenheid van 
leerlingen en voor het verbeteren 
van de resultaten van minder 
bevoorrechte leerlingen die meer 
risico lopen op slechte prestaties en 
vroegtijdig schoolverlaten.

Klasactiviteiten gebaseerd op 
groepswerk waarbij leerlingen 
participeren als een expliciet 
onderdeel van de leeromgeving 
kunnen een positieve impact 
hebben op de leeromstandigheden 
van alle leerlingen. Ze bieden 
mogelijkheden op alternatieve 
vormen van evaluatie, met gebruik 
van niet-traditionele methode3 . In 
een collaboratieve leeromgeving 
zijn leerlingen actief betrokken bij 
het leerproces. De kans groeit dat ze 
belangstelling ontwikkelen voor 
hun studies en sterker participeren 
aan het schoolleven. Zo wordt het 
minder waarschijnlijk dat ze de 
school verlaten4. 

Samenwerking en interactie leiden 
tot sterkere resultaten. Bovendien 
stimuleren ze vertrouwen, 
3 Panitz, T. & Panitz, P. (1996). Assessing students and 
yourself using the one-minute paper and observing 
students working cooperatively. Cooperative Learning 
and College Teaching Newsletter, 6 (3).
4 Astin, A.W.(1977). Four critical years: Effects of college 
beliefs, attitudes and knowledge. San Francisco, USA. 
Jossey Bass Publishing. 

communicatie, motivatie, 
betrokkenheid, doelgericht leren en 
inzet. Ze ontwikkelen ook 
probleemoplossende vaardigheden.

Met deze gegevens in het 
achterhoofd is het belangrijk dat 
elke leerkracht inclusieve en 
participatorische praktijken in de 
klas kan promoten en leert hoe hij/
zij collaboratieve relaties met de 
leerlingen kan ontwikkelen. Vaak 
maken die immers de kern uit van 
het onderwijsproces.

“Soms is het voor de leerkracht of de 
leerlingen moeilijk om in de klas een 
goede relatie op te bouwen. Vaak 
blijft die beperkt tot ‘Ik geef les aan 
jou en dat volstaat’. De relatie eindigt 
daar en ik vind dat fout. We zouden 
bijna een vriendschappelijke relatie 
tot stand moeten brengen. Iedereen 
heeft natuurlijk zijn eigen rol, maar 
de relatie waar we naar streven is 
bijzonder belangrijk.” Francesco – 
leerling, Palermo

Leerlingen hebben nood aan 
efficiëntere relaties met hun 
leerkrachten, een betere 
communicatie en een emotioneel 
comfortabele schoolomgeving die 

Wil u kunnen zeggen 
‘Mijn leerlingen zijn echt 

gemotiveerd’? Dan hebt u de 
juiste Toolkit in handen!
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Met deze Toolkit willen we alle 
leerkrachten het volgende bezorgen:

 ¯ de juiste middelen
 ¯ stapsgewijze ondersteuning
 ¯ geïntegreerde leermethodes 

Op klasniveau willen we verandering 
tot stand brengen door middel van 
een inclusieve aanpak die mikt op 
interactie, creativiteit en 
wederzijds leren tussen 
leerkrachten en leerlingen, met een 
duurzame positieve impact op de 
ruime schoolomgeving.

Bovendien geloven we dat een 
collaboratieve leermethode over 
het algemeen eenvoudig te 
realiseren is met de juiste middelen 
en kennis. Wat u wel nodig hebt, is 
een open geest en de bereidheid om 
les te geven op een manier waaraan 
u niet echt gewend bent. U moet er 
ook op vertrouwen dat uw leerlingen 
zich een nieuwe leerstijl eigen 
maken. Er is nood aan een cultuur 
die de bijdrage en de sterke punten 
van elke leerling naar waarde schat 
en aan een schoolgemeenschap die 
gelooft dat iedereen van elkaar kan 
leren. Dat zijn, met andere woorden, 
de doelen waar zowat elke school 
naar streeft!

sterker inzet op inclusief leren. 
Samenwerking en op vertrouwen 
gebouwde relaties kunnen de 
motivatie en betrokkenheid van de 
leerlingen in de klas versterken.

1.3 Wat is het doel van deze 
Toolkit?  

Deze Toolkit wil aantonen dat 
het mogelijk is in een 
schoolgemeenschap een 
cultuur van samenwerking 

tot stand te brengen. Hij laat ook 
zien dat het invoeren van 
collaboratieve leermethodes in de 
klas geen uitzonderlijke middelen 
vergt: voor de implementatie van de 
activiteiten in onze test zijn geen 
jaren van professionele 
ontwikkeling, dure technologie of 
knowhow vereist.

Het CARMA-project heeft ons 
geleerd dat de steun van 
stakeholders in het onderwijs 
essentieel is als leerkrachten 
collaboratieve methodes willen 
invoeren. Naast het gebruik van 
deze Toolkit is er nood aan het 
engagement van schoolhoofden, 
leidinggevenden, leerkrachten, 
ouders, inspecteurs, 
lerarenopleiders, vakontwikkelaars 
en vele andere betrokkenen bij de 
ruime schoolgemeenschap. Alleen 
op die manier is er plaats voor 
verandering en vernieuwing.

Wij kunnen scholen 
steunen om uit te groeien 

tot collaboratieve 
leergemeenschappen!
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Deze Toolkit wil de CARMA-aanpak 
en de lessen uit de experimenten 
met verschillende scholen 
verspreiden over Europa. Hij is een 
bron van inspiratie en zet 
onderwijsmensen ertoe aan de 
methodes en activiteiten van onze 
strategie van collaboratief leren toe 
te passen om de schoolcultuur te 
vernieuwen en klaspraktijken om te 
vormen. We hopen dan ook dat u 
dezelfde of gelijkaardige resultaten 
behaalt als degene die wij hebben 
bereikt met het aanpassen en testen 
van niet-formele leertechnieken in 
samenwerking met 28 leerkrachten 
en meer dan 3.000 leerlingen in 
scholen in Italië, Spanje, Frankrijk, 
Portugal, België, Turkije en 
Oostenrijk.

1.4 Hoe gebruikt u deze To-
olkit?  

Deze Toolkit wil een efficiënte 
gids zijn die u helpt uw 
leerpraktijken en 
klasomgeving te verrijken, 

duurzame relaties op te bouwen 
met uw leerlingen, hun motivatie en 
participatie te versterken en hun 
betrokkenheid bij het leerproces te 
verbeteren. 

Na de inleiding volgen 7 grote 
secties. De Toolkit:

• geeft toelichting bij het CARMA-
project en de pedagogische 
principes in verband met 
leerlingenmotivatie en de 
Reciprocal Maieutic Approach 

(RMA);
• verstrekt richtlijnen voor het 

invoeren van collaboratieve 
methodes in de klas;

• stelt innovatieve en makkelijk 
toe te passen technieken voor 
om collaboratief leren te 
implementeren in de klas;

• toont en verklaart de 
leerresultaten en de kansen op 
professionele ontwikkeling die 
het invoeren van collaboratief 
leren biedt aan leerkrachten;

• toont en verklaart de 
leerresultaten die het invoeren 
van collaboratief leren met 
zich meebrengt voor 
leerlingen;

• stelt de ervaringen voor van 
leerkrachten en leerlingen die 
betrokken waren bij het testen 
van collaboratief leren in de 
klas;

• geeft richtlijnen om de 
ontwikkeling van uw 
vaardigheden te evalueren bij 
het implementeren van niet-
formele leertechnieken in de 
klas.

De Toolkit bevat ook:
• • hulpmiddelen voor het 

invoeren van collaboratief 
leren, tijdens het project 
uitgewerkt en getest door 
leerkrachten, zoals het CARMA 
Competence Assessment 
Model voor leerkrachten en 
het CARMA Dagboek van de 
leerkracht (zie bijlagen).
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Hoofdstuk 3

Leert collaboratieve methodes 
begrijpen en invoeren vanuit het 
perspectief van de leerkracht, die 
de moderator en facilitator van 
het proces wordt. Bespreekt de 
belangrijkste principes van niet-
formeel onderwijs (dat de kern 
van de CARMA-aanpak uitmaakt), 
de rol van de leerkracht en de 
vaardigheden die nodig zijn om 
collaboratief leren en 
collaboratieve evaluatie in de 
praktijk om te zetten  

Hoofdstuk 4  

Reikt praktische ideeën aan voor 
het implementeren van 
collaboratieve methodes voor 
gebruik in de klas. Bespreekt 
diverse onderwerpen van het 
leerproces via een reeks niet-
formele leertechnieken. Legt de 
praktische toepassing van elke 
techniek in de klas uit, van 
voorbereiding tot eindresultaat. 
Geeft de verwachte resultaten en 
toegevoegde waarde met 
betrekking tot het verbeteren van 
de kennis, vaardigheden en 
competenties van leerlingen. Lijst 
suggesties en tips op om tot 
resultaten te komen. 

Hoofdstuk 5 

Beschrijft het proces voor het 
definiëren en ontwikkelen van 
leerresultaten voor leerkrachten 

en leerlingen. Toont de impact op 
zowel leerkrachten als leerlingen 
op het einde van het CARMA-
project. Stelt de leerresultaten 
voor na het gebruik van niet-
formele leertechnieken in de klas, 
als methode om collaboratief leren 
te integreren in de schoolomgeving.

Hoofdstuk 6  

Bekijkt de impact op leerkrachten 
en leerlingen die betrokken waren 
bij het testen van niet-formele 
leertechnieken in de klas. Vertelt 
de persoonlijke ervaringen van de 
deelnemers uit 7 landen, die hun 
verhalen delen om een dieper 
inzicht te geven in hun reis door het 
CARMA-project.. 

En ten slotte…

In Hoofdstuk 7 vindt u een set 
richtlijnen voor het gebruik van het 
Competence Assessment Model 
voor leerkrachten. Dat hebben we 
tijdens het CARMA-project 
ontwikkeld en getest om u meer 
inzicht te geven in uw vaardigheden 
en in wat u hebt geleerd dankzij het 
gebruik van niet-formele 
leertechnieken met uw leerlingen 
in de klas. Het Model wil op de 
eerste plaats soepel zijn: u bepaalt 
zelf hoe u het gebruikt en in uw 
lessen integreert.

Om het gebruik in de klas te 
stimuleren, hebben we ook een 
kortere versie van deze Toolkit 
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samengesteld, met verschillende praktische hulpmiddelen voor het 
implementeren van collaboratieve methodes. U kan hem gebruiken in de 
klas en ter ondersteuning van diverse thema’s tijdens het leerproces.

U kan de kortere versie van de Toolkit raadplegen op de website van CARMA: 
carma-project.eu/resources 

Gewoon proberen… Met uw 
eigen motivatie kan u ook 

anderen motiveren!

  VEEL 
LEESPLEZIER!

http://carma-project.eu/resources
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2 CARMA - RMA en andere 
niet-formele leermethodes 
voor het motiveren van leer-
lingen 

“Vaak vormt het gezag van leraren 
een hinderpaal voor mensen die 
iets van hen willen leren” - Marcus 
Tullius Cicero.

Het laatste decennium 
hebben het Europese 
onderwijssysteem en de 
Europese instellingen grote 

inspanningen geleverd om het 
onderwijs te vernieuwen en te 
hervormen. Ze legden prioriteiten 
voor het onderwijs in Europese 
landen vast, als onderdeel van het 
Education and Training Strategic 
Framework (ET 2020)5. Daartoe 
behoren onder meer het 
terugdringen van vroegtijdig 
schoolverlaten in de EU tot minder 
dan 10% en het beperken van het 
aandeel 15-jarigen met 
ondermaatse vaardigheden op het 
vlak van lezen, wiskunde en 
wetenschappen tot 15% tegen 
2020.6 

In dit kader heeft het project CARMA 
- RMA en andere niet-formele 
leermethodes voor het motiveren 

5  The Strategic Framework for the European Cooperation 
in Education and Training (ET 2020)
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/index_en.htm. 
6 Eurostat, EU labour force survey 2018, source - 
According to Eurostat’s data, an average of 10.7 % of 
young people (aged 18-24) in the EU-28 were early leavers 
from education and training.

van leerlingen7 een strategische rol 
gespeeld. CARMA, gecoördineerd 
door CESIE in Italië, was een 34 
maanden durend initiatief (januari 
2016 - oktober 2018) gefinancierd 
door het Forward-Looking 
Cooperation-project van het 
Erasmus+- programma.8 Als 
antwoord op deze uitdagingen 
werkten organisaties uit Italië, 
Spanje, Frankrijk, Portugal, België, 
Turkije en Oostenrijk samen om het 
voortijdig schoolverlaten en de 
ontoereikende vaardigheden van 
jongeren terug te dringen, zoals 
voorzien in ET 2020. 

Het algemene doel van het 
CARMA-project was het 
ontwikkelen, testen en invoeren 
van niet-formele technieken als 
collaboratieve leerstrategie om 
de schoolcultuur te innoveren en 
de praktijken in de klas om te 
vormen. 

7 More details about the project can be found at: www.
carma-project.eu 

8 The European Union’s Erasmus+ programme is a funding 
scheme to support activities in the fields of Education, 
Training, Youth and Sport https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus.

CARMA wilde de 
schoolcultuur 

vernieuwen en de 
praktijken in de klas 
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De Reciprocal Maieutic Approach 
(RMA)9 van Danilo Dolci werd in 
het project geïntroduceerd als 
een inclusieve en innovatieve 
evaluatietool waarmee 
leerkrachten de vooruitgang van 
leerlingen konden monitoren en er 
snel op inspelen. De RMA-theorie 
wordt verder uitgelegd in deel 2.2. 
De resultaten in scholen in 
verschillende Europese landen zijn 
gebruikt om een positieve bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling 
van efficiëntere methodes om de 
inclusie van minder bevoorrechte 
leerlingen te ondersteunen en het 
risico op voortijdig schoolverlaten 
te beperken.

9 Dolci, D. (1996) Maieutic Structure and Evolution, 
Florence. The RMA of Danilo Dolci is a “reciprocal” process 
between at least two people and it normally develops 
within a group, with a person that starts asking some 
questions and other people that search for the answers 
together and make other close examinations. In an 
intense dialogue that stands for a new way of education 
based on increasing individuals’ and group’s creativity, 
the maieutic process concentrates on the capacity of 
people potential to discover their vital interests and 
freely express their own reflections basing both on their 
experiences and their personal discovers and on the 
choral verification of the proposals.

CARMA richtte zich op:
1. Leerkrachten secundair 

onderwijs en vakleerkrachten 
lezen, wiskunde en wetenschap 
op beginnersniveau;

2. Leerlingen van 11 tot 16 
jaar in het algemeen en 
degenen geïdentificeerd 
als achtergesteld, slecht 
presterend en vatbaar voor 
vroegtijdig schoolverlaten in 
het bijzonder;

3. Lesgevers en 
o n d e r w i j s p r o f e s s i o n a l s , 
stakeholders betrokken 
bij het bepalen van 
het beleid (bv. ouders, 
opvoeders, dienstverleners), 
burgerlijke organisaties en 
verantwoordelijken voor 
schoolprogramma’s. 

Tijdens het project breidden 
we onze doelgroep uit naar 
leerkrachten die niet alleen 
lezen, wiskunde en wetenschap 
onderwezen, maar ook vakken 
als toerisme, aardrijkskunde en 
informatica. Door de samenstelling 
van sommige klassen met 
zittenblijvers werkten we ook met 
leerlingen tot 18 jaar die volledig 
deelnamen aan de klasactiviteiten.

CARMA leverde een 
positieve bijdrage aan 
de ontwikkeling van 

efficiëntere methodes om 
de inclusie van leerlingen te 
ondersteunen en het risico 

op voortijdig schoolverlaten 
te beperken.  
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Specifieke doelstellingen van 
CARMA waren onder meer:

 ¯ De motivatie en participatie 
van leerlingen verbeteren 
door middel van een 
alternatieve onderwijs- en 
leervorm, met niet-formele 
methodes en RMA om 
achtergestelde leerlingen te 
ondersteunen en hun 
prestaties te verbeteren, 
vooral bij degenen die een 
risico vormden op voortijdig 
schoolverlaten;

 ¯ De integratie van RMA als 
een evaluatietool in 
s t u d i e r i c h t i n g e n 
ondersteunen om de 
leeromgeving te verrijken en 
scholen te helpen uitgroeien 
tot collaboratieve 
leergemeenschappen;

 ¯ De competenties van 
leerkrachten versterken en 
verbeteren door een 
trainings- en evaluatiepakket 
aan te bieden met de 
noodzakelijke vaardigheden, 
kennis en middelen om 
inclusieve en participatorische 
praktijken te gebruiken in hun 
eigen lessen en collaboratieve 
relaties binnen en buiten de 
klas te ontwikkelen, waardoor 
de afstand tussen leerkracht 
en leerling kleiner wordt;

 ¯ Input en aanbevelingen naar 
voren schuiven voor 
strategieën om vroegtijdig 
schoolverlaten te beperken 

en basisvaardigheden te 
verbeteren via een netwerk 
dat een nauwe samenwerking 
faciliteert met belangrijke 
actoren op verschillende 
onderwijsniveaus.

De doelstellingen van CARMA heb-
ben geleid tot:  

 ¯ Een Toolkit met een 
stappengids en middelen om 
collaboratief leren te 
promoten en de motivatie en 
participatie van leerlingen te 
verbeteren;

 ¯ Een Evaluatiemodel met 
gemeenschappelijke normen 
voor de vaardigheden die 
leraars moeten bezitten om 
collaboratieve leeractiviteiten 
te implementeren in hun 
dagelijkse activiteiten;

 ¯ Een Inclusiestrategie voor de 
Europese en nationale 
onderwijsoverheden, met 
aanbevelingen om niet-
formele leermethodes te 
integreren in 
onderwijsprogramma’s en 
suggesties om collaboratieve 
relaties aan te gaan in hele 
schoolgemeenschappen.

2.1 De motivatie van leerlin-
gen als specifieke doelstelling 
van CARMA
De motivatie en participatie van 
leerlingen verbeteren was de 
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wordt geassocieerd met: 
 ¯ meer psychologisch 

welbevinden
 ¯ beter tijdsbeheer
 ¯ meer wil en vastberadenheid, 

vertaald in grotere 
inspanningen

 ¯ meer volharding
 ¯ groter doorzettingsvermogen
 ¯ betere cognitieve verwerking
 ¯ hogere punten

Wat kunnen leerkrachten doen om 
een dergelijke leeromgeving te 
creëren (Niemiec and Ryan, 2009)? 
Bij het testen van de verschillende 
niet-formele leertechnieken in de 
klas was onze vraag: “Hoe kunnen 
leerkrachten motivatie 
aanmoedigen en hoe kunnen we 
een sterkere motivatie en 
participatie van leerlingen meten als 
leerresultaat?”. In Hoofdstuk 5 gaan 
we daar dieper op in.

2.2 Wat is “RMA” in CARMA?

RMA is een dialectische methode 
voor onderzoek en “populaire 
zelfanalyse” voor het sterker maken 
van gemeenschappen en individuen. 
Het kan worden gedefinieerd als een 
“proces van collectieve verkenning, 
met als startpunt de ervaring en 
intuïtie van individuen” – Danilo Dolci 
(1996)10.  

10 Dolci, A & Amico, F. EDDILI (2011) The Reciprocal 
Maieutic Approach in Adult Education - Manual   http://
reciprocalmaieutic.danilodolci.it/the-project 

belangrijkste doelstelling van het 
CARMA-project. Daarom vonden we 
het nodig het concept motivatie en 
de werking ervan in een schools 
leerproces duidelijk te begrijpen.

De definitie van niet-formeel leren 
(zie Hoofdstuk 3. Collaboratieve 
methodes uitwerken) wijst op de rol 
van motivatie in leerprocessen. De 
‘Self-Determination Theory’ (SDT) 
(Deci and Ryan, 2000; Niemiec et al., 
in press; Ryan and Deci, 2000) wordt 
kwalitatief geanalyseerd door 
Vansteenkiste (2009). Hij bekijkt 
motivatie vanuit het perspectief van 
zelfbeschikking en levert dus kritiek 
op theorieën die motivatie 
beschouwen als een unitair 
kwantitatief concept en stellen dat 
meer motivatie leidt tot betere 
resultaten. Volgens hem leveren 
hoge niveaus van motivatie niet 
noodzakelijk de gewenste 
uitkomsten op als de motivatie van 
slechte kwaliteit is.  De kwaliteit van 
de motivatie is belangrijk, vooral in 
de context van een schoolomgeving, 
zoals aangetoond door CARMA.

Autonome motivatie  

Vansteenkiste (2009) stelt het 
concept van autonome motivatie 
voor en wijst op het belang van een 
gevoel van psychologische vrijheid. 
Autonome motivatie wordt 
gestimuleerd in een omgeving die 
oog heeft voor zelfstandigheid, 
competentie en verbondenheid. Ze 
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Op basis hiervan en geïnspireerd 
door andere grote denkers en 
mensen op het terrein (Galtung, 
1957; Capitini, 1958; Chomsky, 1998; 
Gandhi, 1999; Moren, 2001; Freire, 
2002) ontwikkelde Dolci de RMA-
methode. Hij begon ze te gebruiken 
in de dorpen Partinico en Trappeto 
(Sicilië), waar hij vocht voor de 
rechten van de armen en tegen de 
maffia. 

RMA is sterk verbonden met het 
concept “geweldloze communicatie” 
(Rosenberg, 1998). Het kan ook 
worden beschreven als een 
strategie voor 
groepscommunicatie (Habermas, 
1986) waarbij alle leden van de groep 
hun ideeën en meningen kunnen 
geven. Zo werken ze mee aan het 
uitwerken van een eindresultaat, 
om te komen tot een verandering in 
de individuele en collectieve sociale 
/ politieke / economische / 
educatieve sfeer (Mangano, 1992).

Omdat RMA een strategie voor 
groepscommunicatie is, heeft het 
CARMA-project Danilo Dolci’s 
methode toegepast als een 
innovatief pedagogisch systeem dat 
in scholen kan worden gebruikt door 
leerkrachten en leerlingen. 
Gedurende het project gebruikten 
leerkrachten het specifiek bij de 
beoordeling en evaluatie van de 
vooruitgang van de leerlingen 
tijdens en na het gebruik van niet-
formele leertechnieken in de klas 

RMA werd ontwikkeld door 
socioloog en sociaal activist 
Danilo Dolci, op basis van de 
maieutiek van Socrates. Het 

is afkomstig van het oud-Griekse 
“μαιευτικός” of de kunde van de 
vroedvrouw: onderwijs is het volle 
potentieel “baren” van de persoon 
die wil leren, zoals een moeder wil 
dat het kind uit haar buik komt. De 
maieutiek van Socrates ziet de 
filosoof als een “vroedvrouw van 
kennis”, die de geest van de leerling 
niet volpropt met informatie maar 
hem helpt het licht te zien door de 
dialoog te gebruiken als een 
dialectisch instrument om de 
waarheid te vinden. Het verschil 
tussen beide concepten ligt in het 
feit dat de maieutiek van Socrates in 
één richting ging, terwijl voor Danilo 
Dolci kennis voortspruit uit ervaring 
en er dus een wederzijdse relatie 
nodig is. 

RMA is:
• een “wederkerig” proces 

tussen minstens twee 
personen;

• in principe een 
groepsgebeuren, waarbij 
iemand vragen stelt en de 
anderen antwoorden 
aanreiken;

• een wederkerige maieutische 
communicatie die de kennis 
van de mensen naar boven 
brengt en waarbij alle 
deelnemers van elkaar leren. 
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Collaboratieve 
methodes uitwerken

3
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niet-formeel onderwijs. 
Voorbeelden van informeel 
leren zijn leeractiviteiten in de 
familie, op het werk, in de lokale 
gemeenschap en in het 
dagelijkse leven, op een 
zelfgestuurde, familiegestuurde 
of sociaal gestuurde basis.

Formele, niet-formele en informele 
leermethodes (of onderwijs) zijn 
complementaire en elkaar 
versterkende elementen van 
levenslange leerprocessen.

De definitie van niet-formeel 
onderwijs omvat gewoonlijk 
volgende elementen:

 ¯ Een gepland leerproces
 ¯ Persoonlijk, sociaal en politiek 

onderwijs voor jongeren
 ¯ Ontwikkeld om een reeks 

vaardigheden en 
competenties te verbeteren

 ¯ Buiten het formele 
onderwijscurriculum, maar er 
wel op aansluitend

 ¯ Deelname is vrijwillig
 ¯ Goed opgeleide leerkrachten 

voeren de programma’s uit.

Niet-formeel onderwijs draait voor 
de deelnemers echter ook om: 
keuzevrijheid, fun, creativiteit, 
participatie, leren, activiteiten, 
spelletjes, vaardigheden, ervaring, 
een eenvoudige manier om te leren, 

3 Collaboratieve methodes 
uitwerken

Er bestaan verschillende 
soorten leren, die allemaal 
afhangen van de context. 
Mensen van elke leeftijd leren 

in diverse omgevingen: in 
jeugdclubs, op school, in het gezin, 
op informele bijeenkomsten, aan de 
universiteit, uit eigen ervaring, op 
zomerkampen, op het werk, enz.

Al deze leercontexten zijn 
onderdelen van verschillende 
soorten onderwijsconcepten:

1. Formeel onderwijs verwijst 
naar het gestructureerde 
onderwijssysteem dat loopt van 
lagere school tot universiteit en 
gespecialiseerde programma’s 
voor technische en professionele 
opleidingen omvat.

2. Niet-formeel onderwijs 
verwijst naar geplande 
persoonlijke en sociale 
onderwijsprogramma’s om een 
reeks vaardigheden en 
competenties te verbeteren 
buiten het formele 
onderwijscurriculum.

3. Informeel onderwijs verwijst 
naar leervormen die intentioneel 
en weloverwogen, maar niet 
geïnstitutionaliseerd zijn. Ze zijn 
minder georganiseerd en 
gestructureerd dan formeel en 

Hier focussen we op niet-
formeel onderwijs!
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spontaan leren, plezier, doen, uitproberen, verschillende standpunten en 
mogelijkheden, vrijheid, meer waardevolle informatie, leerlingen die mee de 
leerrichting sturen, … alles kan.

Wat u moet weten om niet-formeel onderwijs te gebruiken in de klas

Niet-formeel onderwijs in de klas is niet erg gebruikelijk omdat vele 
leerkrachten geen specifieke opleiding krijgen in verband met het gebruik 
van dergelijke methodes en technieken. Niet-formeel onderwijs draait niet 
alleen om een andere manier van lesgeven en nieuwe methodes. Het is veel 
meer dan dat. 

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van 6 essentiële elementen 
waaraan u als leerkracht aandacht moet besteden om met niet-formeel 
onderwijs aan de slag te gaan.
 
1) Niet-formeel onderwijs is gebaseerd op actieve participatie

Dat betekent: doen en experimenteren! Zelfreflectie neemt tijdens het 
leerproces een centrale plaats in wanneer niet-formele methodes worden 
aangewend. Oefeningen in niet-formeel onderwijs zijn van experimentele 
aard (bijvoorbeeld simulaties en rollenspel), en de input is altijd interactief. 
Het is een product van de facilitator en de deelnemers die bijdragen met hun 
ervaring en kennis.

Figuur 1: Leerpiramide ontwikkeld door Edgar Dale (1969)
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doelstellingen worden 
gehaald;

 ¯ is empathisch;
 ¯ organiseert ruimte en tijd.

… en doet nog veel meer!

3) Geef collaboratief leren een 
centrale plaats in uw activiteiten 

Om niet-formeel onderwijs efficiënt 
te benutten, moet u gebruikmaken 
van collaboratief leren. Het idee is 
dat u onderwijs- en leermethodes 
gebruikt waarbij leerlingen in team 
werken om belangrijke vragen te 
onderzoeken of betekenisvolle 
projecten op te starten. 
Collaboratieve leermethodes gaan 
ervan uit dat leren een van nature 
sociale activiteit is waarbij de 
deelnemers met elkaar praten. 
Precies door te praten zullen ze ook 
leren.

In een omgeving van niet-formeel 
onderwijs en collaboratief leren 
hebben leerlingen op die manier de 
kans om met hun peers te 
converseren, ideeën voor te stellen 
en te verdedigen, opinies uit te 
wisselen, vragen te stellen over 
andere conceptuele frameworks en 
zich actief te engageren.

De ‘Leerpiramide’ van Edgar Dale 
(1969) illustreert perfect in welke 
mate participatieve methodes 
nuttig kunnen zijn in het leerproces, 
aangezien leerlingen minstens 70% 
van de leerstof onthouden wanneer 
ze actief zijn.

2) Wees leerkracht-facilitator en 
niet alleen leerkracht

Een leerkracht-facilitator is iets 
anders dan een leerkracht. Als 
leerkracht-facilitator bent u niet 
langer de bron van alle kennis in de 
klas. De leerkracht moet de 
leerlingen inspireren om hun eigen 
leerproces in handen te nemen. Het 
idee is dat de leerkracht er is om de 
leerlingen in de klas te motiveren, te 
leiden, te inspireren en aan te 
moedigen.

Kort samengevat, een facilitator:
 ¯ ontwikkelt werksessies met 

een specifieke focus of 
doelstelling;

 ¯ brengt het volle potentieel 
van individuen en groepen 
naar boven;

 ¯ zorgt voor processen, tools en 
technieken om snel en 
efficiënt te kunnen werken in 
een groepsomgeving;

 ¯ leidt een groepsbijeenkomst 
in goede banen;

 ¯ helpt conflicten oplossen;
 ¯ zorgt voor organisatie en 

structuur bij het werken in 
groep;

 ¯ kijkt erop toe dat de 
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van een omgeving waarin 
leerlingen zich goed voelen en 
het aanpassen van de 
methodes aan de context en 
de leerdoelstellingen van de 
klas.

De facilitator moet dus beschikken 
over tal van vaardigheden ¬– vooral 
sociale vaardigheden of soft skills.

Leerkrachten zijn vaak gewend aan 
hard skills die je kan verwerven via 
onderwijs, opleidingsprogramma’s, 
certificaten en training op het werk. 
Het zijn typisch kwantificeerbare 
vaardigheden die makkelijk te 
definiëren en evalueren zijn.

Sociale vaardigheden daarentegen 
zijn interpersoonlijk. Ze zijn veel 
moeilijker te definiëren en 
evalueren. Soft skills zijn onder meer 
communicatie- en 
luistervaardigheid en empathie.

5) Collaboratieve evaluatie heeft 
een plaats in uw klas

Als leerkracht bent u het niet gewend 
te denken aan collaboratieve 
evaluatie. U bent immers altijd 
degene geweest die 
verantwoordelijk was voor de 
beoordeling van de leerlingen. Toch 
heeft collaboratieve evaluatie een 
plaats in uw klas!

4) Denk eraan dat u een aantal 
noodzakelijke vaardigheden moet 
ontwikkelen

Niet-formele activiteiten 
implementeren in de klas vergt 
specifieke vaardigheden, maar 
daarnaast zal u ook vele andere 
skills moeten ontwikkelen en 
versterken. 

We hebben ze onderverdeeld in 4 
hoofdcategorieën:

 ¯ Facilitation and moderation 
skills such as ability to address 
conflict, to communicate 
empathically, provide 
structure for the group to work 
together;

 ¯ Competenties inzake 
collaboratief leren, zoals 
leerlingen aanmoedigen en 
stimuleren om hun ideeën en 
opinies uit te drukken, de 
groepsaanpak aanmoedigen;

 ¯ Knowhow inzake 
collaboratief evalueren, 
zoals het duidelijk beoordelen 
van de prestaties van de 
leerlingen aan de hand van 
specifieke evaluatierichtlijnen 
en van diverse tools en 
methodes aangepast aan de 
individuele noden van de 
leerlingen;

 ¯ Gebruik van niet-formeel 
onderwijs, zoals het creëren 

U hebt soft skills nodig om 
een sterke leerkracht te zijn!
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 ¯ Leerlingen die elkaar een cijfer 
geven of de bijdrage van elk lid 
bij een groepsproject 
beoordelen;

 ¯ Een nieuwe test afnemen 
nadat iemand extra hulp heeft 
gekregen van de groep of de 
leerkracht;

 ¯ Gebruik van individuele 
quizzen, examens of taken.

De leerkracht, de leerlingen of 
beiden kunnen de criteria voor de 
evaluatie van groepswerk bepalen. 
Groepen boeken het meeste succes 
wanneer de leerlingen betrokken 
worden bij het opstellen van hun 
eigen evaluatiecriteria. Deze criteria 
worden dan gebruikt om het 
groepswerk te beoordelen en een 
cijfer toe te kennen.

6) Collaboratieve leersessies 
voorbereiden vraagt evenveel 
werk als klassieke lessen

A collaborative learning session 
must be as much prepared (if not 
more) as a formal lesson. Teachers 
are used to setting learning 
objectives for their students from an 
academic point of view. With 
collaborative learning, the 
objectives go beyond this. Other 
objectives must be considered, 
related to social skills development 
such as teamwork or peer 
accountability for example.
A special attention must also be 
given to the organisation of the 
session and the way the working 

Collaboratieve evaluatie is een soort 
zelfevaluatie waarbij de leden van 
een groep zichzelf beoordelen. Dat is 
niet hetzelfde als individuele 
zelfevaluatie waarbij elke leerling 
zijn/haar eigen skills en 
vaardigheden beoordeelt.

We zouden, met andere woorden, 
kunnen zeggen dat een leerling bij 
zelfevaluatie de vraag stelt “Hoe 
goed ben ik?”, terwijl een groep zich 
bij collaboratieve evaluatie afvraagt  
“Hoe goed zijn wij?”

De aandacht kan gaan naar 
doelstellingen die u of de groep 
hadden vastgelegd, naar zaken die 
ze goed dachten te doen of dingen 
waar ze moeten aan werken. 
Collaboratieve evaluatie is in 
principe gebaseerd op discussie. Bij 
een groepsevaluatie hoeven niet 
alle deelnemers het met elkaar eens 
te zijn. Een goed resultaat van een 
collaboratieve evaluatie zou 
bijvoorbeeld een discussie kunnen 
zijn, met een lijst van punten 
waarover de deelnemers het wel en 
niet met elkaar eens zijn met 
betrekking tot de vooruitgang die ze 
hebben geboekt.

Voor de evaluatie van collaboratieve 
leergroepen zijn onder meer de 
volgende technieken beschikbaar:

 ¯ Observatie door de leerkracht 
tijdens groepswerk;

 ¯ Projecten één globaal cijfer 
toekennen;
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groups will be organised. Teachers must ask themselves essential questions 
such as: “How long will the groups work together?”; “How many people 
should there be in one group?”; “Will the work be evenly distributed?”…

All elements must be planned beforehand, as well as the organisation of the 
working environment, the materials and so on. The type of assessment 
related to the activity that will be led must also be considered in advance, 
thinking also about how the students will help with that aspect.

Another part of the preparation must also be well prepared. A teacher must 
set up an environment in which the students feel at ease and show trust to 
their teacher. This latter must know how he/she will present clearly the set 
objectives, be clear with the time limits, accountability, and decision making 
within the groups.
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werken, maar ook met het oog op 
de vaardigheden die u bij hen wil 
stimuleren.

• Technieken met kleurcodes

We hebben 2 verschillende kleuren 
gebruikt om technieken die geen 
specifieke voorbereiding vergen 
te onderscheiden van degene die 
moeten worden voorbereid op het 
vlak van a) analyse, b) ruimte of c) 
materiaal. Zo spoort u ze snel op in 
de Toolkit.

• Kies de techniek

Alle 15 geselecteerde niet-
formele technieken willen de 
betrokkenheid, de motivatie, 
de samenwerking en de 
medewerking van de leerlingen 
verbeteren en de specifieke 
leerresultaten en impact van 
collaboratief leren evalueren (zie 
Hoofdstuk 5). 

4 Collaboratief leren 
invoeren in de klas
 

Er kunnen vele strategieën 
voor collaboratief leren 
worden gebruikt in 
verschillende vakken 

en leerjaren. We zien echter dat 
leerkrachten de middelen en kennis 
nodig hebben om collaboratief 
leren in de praktijk om te zetten en 
toe te passen in de klas.
 
In deze sectie van de Toolkit 
vindt u een selectie van 15 niet-
formele leertechnieken voor het 
implementeren van collectief 
leren die u kan gebruiken in de 
klas. De opgelijste technieken 
zijn aangepast, geanalyseerd en 
getest door 28 leerkrachten van 
verschillende vakken in Italië, 
Spanje, Frankrijk, Turkije, België, 
Portugal en Oostenrijk, die bij het 
CARMA-project waren betrokken. 
Ze zijn geïntroduceerd in diverse 
leeromgevingen in de verschillende 
landen en gebruikt voor het 
lesgeven aan leerlingen van 11 tot 
18 jaar oud.

De technieken zijn ontwikkeld om 
het engagement van leerlingen 
in grotere groepen te verbeteren, 
maar werken ook goed bij seminars 
en workshops. U kan de technieken 
kiezen op basis van de manier 
waarop u met de leerlingen wil 

Geen 
voorbereiding 

vereist

Verbeter de betrokkenheid, 
motivatie, samenwerking 

en medewerking 
van de leerlingen!

Voorbereiding 
vereist
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TECHNIEK VISUELE 
EXPRESSIE

COMMUNICATIE ZELF-REFLECTIE NADENKEN & 
PROBLEEM-
OPLOSSING

TECHNOLOGIE

1 Visualisatie- / 
creatieve 
techniek

2 Leren door 
vertellen

3 Appreciative 
Inquiry (AI)

4 Bloemblad-
debat

5 Whole Brain 
Teaching (WBT)    

6 Constructieve 
controverse 

7 Puzzel  

8 
Groepsonderzoek  

9 Vat vol emoties  

10 Open Space 
Technology

11 Crossover 
Learning  

12 
Coöperatief leren 
in multiculturele 
groepen

13 Leren door 
coderen 

14 Mind Map

Sommige technieken focussen op verschillende elementen (de visuele 
expressie van leerlingen verbeteren, communicatie stimuleren, zelfreflectie, 
actief denken en probleemoplossing aanmoedigen) of maken gebruik van 
technologie. Kies uit onderstaand overzicht de techniek die het best past 
bij wat u nodig hebt in de klas.
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4 Collaboratief leren invoeren in de klas

15 Reciprocal 
Maieutic Approach 
(RMA)

Met behulp van deze in de klas geteste technieken observeerden de 
leerkrachten van het CARMA-project de reacties van de leerlingen, hun 
participatiegraad en de efficiëntie van de gekozen niet-formele techniek 
met betrekking tot het verbeteren van de motivatie en de prestaties.

“Ik had een van mijn klassen gekozen om de niet-formele onderwijsmethodes 
uit te testen. De keuze viel niet toevallig op een klas van een technische 
school voor toerisme die bepaalde problemen had gekend. Het risico op 
uitval was er groot, relatieconflicten kwamen meteen aan de oppervlakte 
en vele leerlingen waren gezakt. Ik dacht dus dat deze klas geschikt was 
voor het uitproberen van een aantal niet-formele leertechnieken om de 
leerlingen te motiveren en te laten groeien als groep.” - Angelo Pellegrino, 
leerkracht, Italië

“De relatie met sommige collega’s was complex. Ze waren terughoudend en 
geloofden niet in wat ik probeerde te implementeren. Ik heb hen allemaal 
gecontacteerd en uitgelegd wat ik deed, want ik was echt gemotiveerd en 
overtuigd van het nut van niet-formele leeractiviteiten. Uiteindelijk keerden 
de meesten op hun stappen terug en stapten ze mee in het avontuur. Nu 
gebruiken ze verschillende methodes!” - Fabienne, leerkracht, Frankrijk

Lees, analyseer, pas aan, test, gebruik, integreer in uw 
dagelijkse lessen, observeer, evalueer, geniet! 

U kent de noden en interesses van uw leerlingen. Kies één 
methode of test ze allemaal – u beslist. 

Zoals eerder gezegd is motivatie het allerbelangrijkste! 
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“Ik geloof dat visualisatie een van krachtigste manieren is om persoonlijke 
doelstellingen te halen.” - Harvey Mackay (2012)
 
Omschrijving
De visualisatietechniek is een van de biografische methodes om mee te 
werken tijdens seminars, workshops of consults. Hij gebruikt alle soorten 
creatieve visualisatie, zoals tekenen en schilderen, boetseren en collages.

Voorbereiding
De leerkracht moet wat ervaring hebben 
met het faciliteren of begeleiden van 
groepen, of beschikken over competenties 
op het vlak van onderwijs en creatieve 
expressie, maar er is geen speciale 
voorbereiding vereist.  

Stap voor stap
1. Vraag leerlingen om een 
tekening te maken of een figuurtje te 
boetseren rond een specifiek onderwerp. 
Bijvoorbeeld: maak een tekening over je 
schoolloopbaan of boetseer een figuurtje 

TECHNIEK NO 1

Visualisatie- / 

creatieve techniek
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in klei dat verband houdt met je onderwijs- en leerervaringen.
2. Vraag leerlingen 3 belangrijke gebeurtenissen in hun leertraject aan te 

duiden in verschillende kleuren.
3. Vraag nadien alle leerlingen in de groep een beschrijving te geven van 

hun tekening en hoe ze die hebben gemaakt. De andere leerlingen 
moeten nadenken en feedback geven. Het moet duidelijk zijn dat de 
persoon die feedback geeft over zijn eigen perceptie/indrukken praat 
en niet over wat de maker bedoelde.

4. Bespreek op het einde van de oefening wat de leerlingen gevoeld, 
ervaren en geleerd hebben. 

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen leren over hun biografische ervaringen via contact met 
groepen en gemeenschappen. Dat doen ze door op elkaar te reageren en 
gemeenschappelijke punten te zoeken.

Skills & competenties
De leerlingen bouwen communicatie- en reflectievaardigheden op. 
Ze maken verandering van perspectief en perceptie mogelijk door 
duidelijkheid te scheppen en anderen bewust te maken. Ze leren werken 
in team. 

Hints en tips
De leerkracht zet het werkproces in gang, geeft impulsen, observeert de 
vooruitgang van individuen en de groep, ondersteunt groepsontwikkeling.
De oefening kan worden aangepast aan verschillende vakken, zoals 
geschiedenis, literatuur, aardrijkskunde, enz.

                    

Voor mij was het altijd al belangrijker rond processen te werken dan 
rond inhoud. Dankzij het internet is inhoud makkelijk te vinden, terwijl 
de vaardigheid om informatie kritisch te evalueren nog moet worden 

ontwikkeld. Daarom wil ik leerlingen helpen die vaardigheid te verwerven 
of te verfijnen met de steun van niet-formele methodes. 

- Barbara Pellegrino, leerkracht, Italië
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“Vertellen is vandaag de krachtigste manier om ideeën de wereld in te 
sturen.” - Robert McKee (2015) 

Omschrijving
Leren door vertellen is een proces waarbij het leren wordt gestructureerd 
door een vertelling of verhaal als middel om “betekenis te geven”. De 
techniek gebruikt persoonlijke verhalen en anekdotes om leerlingen te 
motiveren en kennis te delen.

Voorbereiding
Verhalen moeten worden aangepast aan 
het lesonderwerp. Heeft de leerkracht-
facilitator geen ervaring met vertellen, dan 
moet hij/zij er zich in bekwamen om de 
gewenste doelstellingen te halen. 

TECHNIEK NO 2

Leren door vertellen



37

TE
CH

N
IE

KE
N

 

Stap voor stap
1. Creëer een ontspannen, informele sfeer (de leerlingen zitten 

bijvoorbeeld in een kring of halve kring, binnen of buiten).
2. Teken een raster op het bord en schrijf in elk vakje een woord dat 

relevant is voor het onderwerp en dat u vooraf hebt bedacht. Het raster 
kan zo klein of groot zijn als u wil, maar hoe groter hoe ingewikkelder 
de activiteit.

3. U kan in het raster de woordenschat gebruiken waarmee de leerlingen 
op dat moment werken, maar om ze een goed verhaal te laten brengen 
is een mix aangewezen (namen van mensen en plaatsen, werkwoorden, 
substantieven, adjectieven, enz.). Het is ook goed er enkele woorden 
tussen te gooien die het verhaal pit kunnen geven (misdaad, liefde, 
haat, diefstal, liefdesverdriet, reis, schat, ongeval, enz.).

4. Leg de leerlingen uit dat het de bedoeling is een verhaal te maken 
waarbij alle woorden in het raster worden gebruikt. De leerlingen 
kunnen alle woordenschat of grammatica gebruiken die ze willen, 
maar ze moeten alle woorden in het raster verwerken.

5. Op het einde kan de klas stemmen voor de beste verhalen in verschillende 
categorieën: het meest creatieve verhaal, het interessantste, het 
grappigste, het best vertelde, enz. Deze activiteit kan ook makkelijk 
worden uitgewerkt tot een creatieve schrijfoefening, hetzij individueel 
als huistaak, hetzij per twee of in groep als schrijftaak.

Leerresultaten

Kennis
De leerlingen verwerven kennis over het onderwerp vanuit een nieuw 
perspectief. 

Skills & competenties
Leerlingen gebruiken aangeleerde concepten in andere situaties. Ze 
verbeteren hun skills op het vlak van denken, presenteren, actief luisteren 
en spreken in het openbaar. 

Leerkringen krijgen meer empathie, leggen contact met anderen en 
versterken hun intra- en interpersoonlijke competenties. 
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“Het gebruik van zelfgekozen systemen en beelden is een verrijkende 
ervaring voor de leerlingen. Het maakt mijn lessen beter en motiverender. 

De leerlingen maken zich hun taken eigen. Ze zijn blij en enthousiast 
wanneer ze in de klas meehelpen aan elkaars werk.”  

- Didem Sümbül, leerkracht, Turkije 

“Mijn leerlingen hebben nieuwe skills verworven.
 Ze leren werken in groep om hun taken te maken en gebruiken hun 

creativiteit om verhalen te schrijven. We starten de les met brainstorming 
en weven thema’s rond de onderwerpen. 

Dat is een routine geworden en ze kunnen hun leerervaring zelf sturen
- Didem Sümbül, teacher, Turkey 

“Door te vertellen leren ze hun fantasieën vertalen in een helder en logisch 
verhaal. Praten voor de groep komt hun zelfvertrouwen ten goede”.  

- Kim Vandenwijngaert, leerkracht, België  

Hints en tips
Leerlingen kunnen ook rasters maken voor elkaar. Laat ze hun eigen 
verhalen creëren per twee of in kleine groepen. Wanneer ze daarmee klaar 
zijn, kunnen ze het vertellen aan u, de klas of de andere groepen.

De leerkracht denkt na over het onderwerp (bv. geschiedenis, 
aardrijkskunde, literatuur, enz.) en koppelt er relevante woorden aan.
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“Deze cursussen bieden richtlijnen om ons volle potentieel te benutten als 
complete mensen in alle opzichten. Ze helpen ons de moed, wijsheid en 
leiderschapskwaliteiten verwerven die nodig zijn om constructief bij te dragen 
aan een cultuur van vrede.” - UNESCO (2002) Sourcebook for Facilitators, 
Learners and Tertiary Level Instructors. 

Omschrijving
De waarderend onderzoek-techniek gaat ervan uit dat focussen op 
problemen ertoe leidt dat acties uitmonden in een vicieuze cirkel, waarbij 
de energie en het engagement systematisch zakken. Hij is gebaseerd op de 
4D-cyclus: Discover of ontdekken (inschatten, “Wat brengt iets tot leven?”), 
Dream of dromen (voorzien, “Wat zou kunnen?”), Design of ontwikkelen 
(dialogeren, “Wat zou moeten?”) en Deliver of afleveren (innoveren, “Wat 
komt er?”).

Voorbereiding
De groep kan klein (2 leerlingen) of groter (6 leerlingen) zijn. Kleine groep 
voor het bepalen van het thema, bespreking van de manier om aan de 
grotere groep te presenteren, presentatie voorbereiden. 

TECHNIEK NR. 3

Appreciative Inquiry 

in Learning  
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Stap voor stap
1. Kies een positief onderwerp voor het onderzoek en beschrijf het in 

positieve termen, bv. een goede, interessante les waarbij de leerlingen 
het gevoel hadden dat ze iets oppikten, enz. 

2. Stel positieve vragen op om het onderwerp te verkennen: “Wat ging 
er goed? Kan je je succes in dit specifieke geval toelichten?”, enz. De 
vragen moet goed voorbereid en relevant zijn, zodat het interview 
volgens een gestructureerd en specifiek patroon verloopt.

3. Gebruik de vragen om interviews af te nemen of verhalen te delen 
rond het onderwerp. De interviewer en geïnterviewde kunnen van 
plaats wisselen. Ze gebruiken de voorbereide vragen en focussen op 
het positieve. Het onderzoek gaat verder in groepen. De leerling kan 
een interviewer worden.

4. Bepaal thema’s in de verhalen. Succesfactoren, positieve gevoelens 
over het onderwerp, enz.

5. Vraag de leerlingen op basis van deze thema’s een gedeeld beeld 
te schetsen van een gewenste toekomst, m.a.w. een provocatief 
voorstel. Dat kan, naar keuze van de groep, worden gepresenteerd in 
een tekst, een tekening, mind maps, PPT, metaforen, enz. De kleine 
groep presenteert aan de grotere.

6. Leg de leerlingen uit dat ze innovatieve manieren moeten vinden om 
deze toekomst te creëren, m.a.w. strategische intenties. De methode 
moet SMART zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 
Tijdsgebonden). De groep moet een gemeenschappelijke geschiedenis 
delen en kan dan doelstellingen bepalen voor de toekomst.

7. Gebruik het provocatieve voorstel en de strategische intenties om de 
leerlingen te sturen. Het kan geen kwaad vaste patronen in verband 
met toekomstdenken te doorbreken door uit de comfortzone te 
stappen en de groep te stimuleren om zo innovatief mogelijk uit de 
hoek te komen.
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Leerresultaten
    
Kennis
De leerlingen verwerven kennis over een bepaald onderwerp. Dat versterkt 
hun motivatie, creativiteit en nieuwsgierigheid om er dieper op in te gaan.  
  
Skills & competenties
De leerlingen verbeteren hun communicatieve skills (spreken in het 
openbaar, actief luisteren, creativiteit, interpersoonlijke en interculturele 
communicatie) en sociale vaardigheden (empathie, samenwerking, 
assertiviteit, zelfcontrole, teamwork en participatie).

Ze verwerven competenties inzake coöperatief leren en het oplossen van 
conflicten.

Hints en tips
De facilitator moet creatief zijn, sterk in positieve communicatie en 
verwoording en goed geïnformeerd over het onderwerp van het onderzoek.

Voor de presentatie van het onderwerp kan leermateriaal nodig zijn.

“Volgens mij gaf het herkennen en overwinnen van de uitdagingen 
het beste resultaat in de klas”.

 - Robert Westreicher, leerkracht, Oostenrijk
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“Voor goede ideeën en echte innovatie heb je menselijke interactie, conflict, 
ruzie en debat nodig.” - Margaret Efferman (2015)

Omschrijving
De methode van het bloemblad-debat vergemakkelijkt het beslissen door 
zowel in kleine groepen als plenair een “overtuigend argument” en een 
constructief debat uit te werken.

Voorbereiding
Neem de tijd om de onderwerpen te bepalen en de lesruimte klaar te zetten:
• Zet de tafels in een kring. Zij vormen de blaadjes van een bloem. In het 

midden staan de stoelen (evenveel als er tafels zijn).
• Hang kleurrijk papier op met de onderwerpen en sleutelwoorden.
• Voorzie een bord om de grote lijnen van de centrale discussie te tekenen 

of op te schrijven.

TECHNIEK NO 4

Bloemblad-debat
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Stap voor stap
Leerresultaten
1. Verdeel de groep in kleinere groepen en laat ze rond de tafels gaan

zitten.
2. Kondig het vakonderwerp aan en schrijf het op elke tafel.
3. Geef de leerlingen 15 minuten om hun standpunten te bespreken.

Ze kunnen akkoord of niet akkoord gaan en een “initieel voorstel”
uitwerken. Zeg hen dat ze concrete ideeën, oplossingen en mogelijke
wijzigingen moeten uitwerken om dit voorstel aanvaardbaar te maken
voor iedereen rond hun tafel.

4. Laat elke groep een “ambassadeur” per tafel kiezen. Ze gaan naar het
midden van de bloem en leggen in 10 minuten het voorstel van hun
groep uit. Daarna volgt een debat.

5. Het centrum moet tot een gemeenschappelijk voorstel met concrete
veranderingen komen. Lukt dat niet, dan gaan de ambassadeurs terug
naar hun “bloemblad” en onderhandelen ze over hun voorstellen. De
andere leerlingen moeten actief luisteren. Ze kunnen hun reacties en
nieuwe voorstellen op papier zetten.

6. Vraag op het einde van de sessie één “ambassadeur” het uiteindelijke
voorstel of de beslissing aan de groep kenbaar te maken. Vraag de
groep feedback over de activiteit.

Kennis
De leerlingen versterken hun kennis, begrip en strategieën bij het 
omgaan met heterogeniteit en diversiteit in groepen omdat ze meerdere 
perspectieven en standpunten krijgen aangereikt. Ze leren een “overtuigend 
argument” opbouwen en een veelheid aan standpunten, ideeën en reacties 
over het onderwerp samenvatten tot één voorstel.

Skills & competenties
De leerlingen ontwikkelen communicatieskills: actief luisteren, zich helder 
uitdrukken, cross-culturele communicatie.

De leerlingen ontwikkelen communicatie-, reflectie-, cognitieve en 
relationele/culturele competenties. Bovendien leren ze hun eigen mening 
vormen met een gevarieerde input van andere standpunten.
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“De meeste leerlingen vonden deze manier van 
werken fijn. Ze hadden al groepswerk gedaan 
in andere vakken, maar de debatten boden in 

hun ogen een echte meerwaarde”
– Fabienne, leerkracht, Frankrijk

Alle leerlingen werkten actief mee in de les, zij het 
niet allemaal met evenveel inzet. Toch had iedereen 
een persoonlijke inbreng in de activiteit. Uiteindelijk 

kwamen ze me vragen: 
“Mevrouw, dit was een boeiende sessie. 
Wanneer doen we dat nog eens over?” 
- Teresa Cirivello, leerkracht, Italië

Uiteindelijk ontdekten mijn leerlingen dat een 
overeenkomst bereiken makkelijker is dan ze 

dachten. Dankzij dit groepswerk verbeterden de 
relaties tussen de leerlingen. 

 - Isabel Palao, leerkracht, Spanje

Tijdens het bloemblad-debat gebruikte ik nog andere 
technieken om de participatie van de leerlingen te versterken 

(bv. kaarten, lucifers, een leerling als visuele moderator). 
- Lisa Verhelst, leerkracht, België

Hints en tips
De leerkracht moet de methode vooraf uitleggen, een brainstorming 
laten plaatsvinden en de tijd in de gaten houden.

Grafische ondersteuning tijdens het debat in het midden kan nuttig zijn. 
Al tekenend kan u ideeën verzamelen en erop inspelen.
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“Lesgeven is een podiumkunst.” - Chris Biffle (2015) 

Omschrijving
Whole Brain Teaching (WBT) werd ontwikkeld door Chris Biffle (2015). Het 
is een systeem om de klas te beheren en een leertechniek die de relaties 
tussen de rechter- en linkerzijde van de hersenen wil versterken. WBT is een 
op onderzoek gebaseerde techniek waarbij zang, herhalingen, bewegingen 
en gebaren ervoor zorgen dat de leerling interactief met de les bezig blijft.

Voorbereiding
Heeft de leerkracht geen ervaring met 
WBT, dan kunnen extra onderzoek en 
voorbereiding nodig zijn om het concept 
onder de knie te krijgen en in te oefenen. 

TECHNIEK NO 5

Whole Brain Teaching                              
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Didactische aanpak
1. Klas - Yes. Zeg aan het begin van de les “Klas”, op gelijk welke manier. 

De leerlingen moeten u dan imiteren door “Yes” te antwoorden. Zegt 
u “Klas, klas, klas, klassie, klas!”, dan moeten ze dus antwoorden met 
“Yes, yes, yes, yessie, yes!”. Daarna kan u overgaan naar de volgende 
stap.

2. Regels in de klas. Voor u met het “informatieve” deel van de les begint, 
overloopt u met de hele klas de vijf regels. Bedoeling is dat iedereen de 
regels begrijpt, maar het kan u later ook van pas komen wanneer een 
leerling ze niet volgt. Dit zijn de regels:
• Volg aanwijzingen snel op 
• Steek je hand op als je iets wil zeggen
• Steek je hand op als je van je stoel wil opstaan
• Maak slimme keuzes
• Maak je lieve leerkracht blij! 

3. Les - OK. Dit is het informatieve deel van de les. Verdeel de klas in twee 
groepen: de nummers 1 en de nummers 2. Roteer telkens per koppel. 
Begin kleine secties informatie aan te brengen met ondersteuning van 
gebaren, liedjes, bewegingen en gezang. Bent u klaar met dat kleine 
stuk informatie, zeg dan “Les” tegen de leerlingen. Zij antwoorden met 
“OK!”. De leerlingen geven dan om de beurt les aan elkaar, waarbij ze 
uw les imiteren. Observeer ondertussen de reacties. Bent u er niet van 
overtuigd dat de leerlingen de les begrijpen, herhaal dan het proces. Ga 
anders over tot “Klas - Yes” en start een nieuwe korte les.

4. Scorebordspel. Afhankelijk van het onderwerp kan u verschillende 
scorebordspelletjes gebruiken. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een 
punt krijgen voor een goed uitgevoerde procedure, of blije of droeve 
smileys voor goed of slecht uitgevoerde procedures.

5. Handen en ogen. Deze stap kan op elk moment van de les worden 
gebruikt wanneer u wil dat de leerlingen “extra aandacht” besteden 
aan wat u zegt of doet. Zeg “Handen en ogen!” en laat de leerlingen uw 
woorden en bewegingen imiteren.

6. Spiegel. Net als bij “Handen en ogen” kan u met “Spiegel” controle 
krijgen over de klas en de leerlingen uw bewegingen en woorden laten 
imiteren. Dit is het deel van de les waarbij u uw eigen “gekheid” en 
bewegingen gebruikt om dingen over te brengen.

7. Switch! Deze stap wordt gebruikt tijdens het gedeelte “Les - OK”, 
wanneer de leerlingen lesgeven. Het is essentieel dat niet altijd 
dezelfde leerlingen optreden als leerkracht. Om elke leerling bij de 
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les te betrekken, geeft u dus de opdracht “Switch!”. De leerlingen 
antwoorden met “Switch” en er komt een nieuwe leerkracht voor de 
groep.

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen versterken hun kennis over specifieke onderwerpen door hun 
inzet, een positieve interactie met klasgenoten en plezierige leerervaringen.

Skills & competenties 
De leerlingen versterken hun skills inzake communicatie en 
probleemoplossing. Ze verbeteren hun competenties op het vlak van 
teamwork en leren een instructie omzetten in een actie.

Hints en tips 
De leerkracht geeft een optreden.

Met WBT kan u elke dag starten met een nieuw scorebord. U kan uw eigen 
stijl van lesgeven en uw persoonlijkheid integreren in de lessen.

NFL-technieken verbeteren de communicatie tussen leerlingen. 
Ze motiveren en betrekken leerlingen meer bij de les, wanneer ze 
proberen kennis op te doen. Met de nieuwe technieken doen mijn 

leerlingen niet alleen nieuwe leerervaringen op,
 ik verbeter zelf ook mijn competenties als leerkracht. 

 - Serkan Solmaz leerkracht, Turkije
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“Constructieve controverse is een onderwijstechniek die bedoeld is om 
intellectuele conflicten tussen leerlingen te creëren en voldoet aan deze 
criteria…Door intellectuele conflicten in de les in te bouwen, kunnen 
lesgevers de aandacht van de leerlingen trekken en vasthouden, en hen 
de energie geven om hun leerniveau verder op te krikken dan ze mogelijk 
achtten.” - Johnson & Johnson (2009)

Beschrijving
Constructieve controverse is een coöperatieve leermethode die leerlingen 
ertoe aanzet afwisselend voor beide kanten van een controversieel 
onderwerp te pleiten en uiteindelijk tot een evenwichtige mening te komen. 
In die zin wil de leertechniek leerlingen stimuleren om alle aspecten van 
een bepaald onderwerp in rekening te brengen voor ze hun uiteindelijke 
mening uiten en een consensus bereiken.

Voorbereiding
Heeft de leerkracht geen ervaring met constructieve controverse, dan 
kunnen extra onderzoek en voorbereiding nodig zijn om het concept 
onder de knie te krijgen en in te oefenen. De leerkracht moet de groepen 
organiseren. 

TECHNIQUE NO 6

Constructieve 

controverse  
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Stap voor stap
1. Zorg voor achtergrondinformatie (lectuur, tekstmateriaal).
2. Verdeel de klas in groepen van minstens vier leerlingen. Verdeel daarna 

elke groep in kleinere subgroepen, bijvoorbeeld van twee. Elk paar 
krijgt een standpunt toegewezen (voor of tegen) en ontvangt materiaal 
ter ondersteuning van één of twee aspecten die met het onderwerp zijn 
verbonden. De paren lezen het materiaal, bespreken de meest heikele 
punten en denken na over hoe ze hun standpunt aan het andere paar 
zullen uitleggen. Naar het einde toe wordt de paren gevraagd hun 
notities te delen met paren van andere groepen die hetzelfde standpunt 
vertegenwoordigen, om de discussie nieuw leven in te blazen.

3. Zeg de groep dat alle paren hun standpunt moeten uiteenzetten. 
Elk paar geeft een presentatie aan het paar met het tegengestelde 
standpunt. Wanneer het eerste paar zijn argumenten heeft gegeven, 
brengt het andere paar de redenen naar voren om het tegengestelde 
standpunt te ondersteunen. Elk lid van het paar moet evenveel 
bijdragen aan de presentatie. Tijdens de presentatie moet het andere 
paar stil zijn en notities nemen. Nadat elk paar zijn argumenten heeft 
verwoord, kunnen de leerlingen opheldering vragen over zaken die ze 
niet begrijpen.

4. Open de discussie. De leerlingen moeten in debat gaan en het andere 
paar ervan proberen te overtuigen dat hun standpunt correct of beter 
is.

5. Laat de paren de toegewezen standpunten wisselen en hun presentatie 
van het nieuwe aspect van de zaak voorbereiden. Bij deze stap krijgen 
ze geen materiaal ter ondersteuning van hun standpunt. Ze kunnen 
hun eigen notities gebruiken, maar mogen het materiaal dat het 
andere paar heeft uitgewerkt niet bekijken. Op die manier moeten ze 
de zaak van de tegenovergestelde kant bekijken. De paren bereiden 
hun argumenten op dezelfde manier voor als bij stap 2, maar moeten 
nu het andere standpunt in de controverse presenteren.

6. Leg uit dat de leerlingen stap 3 moeten herhalen vanuit het nieuwe 
standpunt dat hen is toegewezen.

7. Vertel de leerlingen dat ze als laatste stap een consensus moeten 
bereiken. Wanneer ze terug in hun groep zitten, moeten ze een 
gemeenschappelijk standpunt over het onderwerp uitwerken en 
formuleren, gebaseerd op wat ze hebben gehoord over beide aspecten 
van de zaak.
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8. Na de activiteit moeten de groepen overgaan tot een zogenaamde 
groepsverwerking. Ze moeten nadenken en beschrijven welke acties 
nuttig en niet nuttig waren, en beslissen of ze in dezelfde richting zullen 
doorgaan of van mening veranderen. Daarvoor moet u voldoende 
tijd voorzien. Tijdens de verwerking moeten de leerlingen betrokken 
blijven en hun vaardigheden op het vlak van teamwork gebruiken.  

Leerresultaten
 
Kennis
De leerlingen verwerven een basiskennis over coachen en overtuigen. Ze 
ontdekken hun beperkingen bij het inschatten van een bepaalde zaak of 
situatie.

Skills & competenties 
De leerlingen ontwikkelen skills om samen creatief te denken. Ze 
ontwikkelen transversale competenties (communicatief, cultureel, sociaal, 
interpersoonlijk/relationeel) en persoonlijke autonomie.

Hints en tips
Een goed onderwerp voor constructieve controverse is relevant voor het 
vak, heeft twee duidelijke standpunten, is boeiend voor de leerlingen en 
biedt de leerkracht of de leerlingen een waaier aan bronnen en informatie.

Ze vinden het fijn dat ze tijd krijgen om met hun collega’s in 
debat te gaan. Dat is belangrijk, omdat sommige kinderen in 

deze groep het moeilijk vinden om zichzelf uit te drukken in 
aanwezigheid van hun klasgenoten. In kleine groepen voelen ze 

zich minder geremd. 
- Elisa Seixas, leerkracht, Portugal 

Het was duidelijk dat de leerlingen er beter 
in slaagden zichzelf uit te drukken. Ze wilden 

graag hun gevoelens en gedachten uiten.
 - Mustafa Evren, leerkracht, Turkije
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“We zijn enthousiast over de methode omdat ze werkt. Ze leidde niet alleen 
tot warme, hechtere vriendschappen over etnische grenzen heen, maar bleek 
ook efficiënt om het zelfbeeld van de leerlingen op te krikken. Bovendien 
presteerden ze beter, kwamen ze liever naar school en leerden ze met meer 
enthousiasme.” - Elliot Aronson & Shelley Patnoe (2011)

Beschrijving
Het puzzelconcept is ontwikkeld door Elliot Aronson. Het gaat om een 
coöperatieve leermethode die luisteren en engagement aanmoedigt en 
de nadruk legt op het belang van samenwerking (door elk groepslid een 
essentieel stuk informatie te geven dat nodig is om al het materiaal tot een 
geheel te maken en te begrijpen). De methode stimuleert ook gedeelde 
verantwoordelijkheid in groepen. Het succes van een groep hangt af van de 
participatie van elk individu bij het volbrengen van zijn/haar taak. 
 
Voorbereiding
Heeft de leerkracht geen ervaring met de puzzelmethode, dan kunnen 
extra onderzoek en voorbereiding nodig zijn om het concept volledig te 
begrijpen. 

TECHNIEK NO 7

Puzzel
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Stap voor stap
1. Stel het onderwerp aan de leerlingen voor.
2. Verdeel de leerlingen in heterogene basisgroepen (4-5 per groep).
3. Deel het materiaal over het onderwerp (artikels, rapporten, problemen, 

enz.) op in segmenten (evenveel als er groepsleden zijn).
4. Laat elke leerling slechts één van de segmenten bestuderen. Elk lid 

moet het materiaal over zijn/haar sectie leren en kunnen bespreken 
met de klasgenoten. De leerkracht moet de leerlingen tijd geven om 
hun segment te lezen, te bestuderen en er zich vertrouwd mee te 
maken. Zorg ervoor dat de leerlingen alleen toegang hebben tot hun 
eigen segment.

5. Vorm expertengroepen. Nadat leerlingen hun deel hebben geleerd, 
gaan ze over naar expertengroepen: één leerling van elke basisgroep 
voegt zich bij de groep leerlingen die hetzelfde segment kregen 
toegewezen.

6. Leg uit dat ze ideeën moeten delen, de hoofdpunten van hun segment 
bespreken en uitwerken hoe ze de informatie aan hun basisgroepen 
zullen presenteren. Hierbij moet u de expertengroepen instructies 
geven. Als ze een hoofdstuk moeten lezen en een verslag opstellen, zegt 
u bijvoorbeeld: “Bespreek met de groep wat je gelezen hebt, kom tot 
een consensus over de hoofdpunten die je je teamgenoten wil leren en 
zorg ervoor dat iedereen participeert”; “Verduidelijk de hoofdpunten 
met enkele voorbeelden”; “Hoe wil je checken of je teamgenoten je 
begrepen hebben?”; “Dank de leden van je expertengroep voor hun 
hulp”. Geef de leerlingen in de expertengroepen tijd om de hoofdpunten 
van hun deel te bespreken en de presentaties aan de basisgroep voor 
te bereiden en te repeteren.

7. Laat de leerlingen teruggaan naar hun basisgroepen. Ze delen dan 
hun expertise met de andere groepsleden, zodat elke basisgroep alle 
informatie heeft over alle onderwerpen. Het is belangrijk dat sommige 
inhoud in een specifieke volgorde wordt behandeld, volgens de 
instructies van de leerkracht. Laat elke leerling zijn/haar segment aan 
de groep voorstellen. Stimuleer de anderen om vragen te stellen ter 
verduidelijking.

8. Hou na de sessie een quiz over het materiaal. Teamleden mogen elkaar 
daarbij niet helpen.
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Leerresultaten
Kennis
De leerlingen verwerven kennis en verwerken die tot een geheel. Dat 
helpt hen diversiteit te appreciëren en rekening te houden met elkaars 
standpunten. 

Skills & competenties 
De leerlingen ontwikkelen skills inzake sociale interactie, zelfsturing, 
communicatie, vertrouwen en leiderschap. Er groeit een sfeer van 
samenwerking en behulpzaamheid in de hele school.  

Hints en tips
Na de activiteit krijgen de leerlingen tijd om te analyseren wat ze 
hebben bereikt en hoe goed ze hebben samengewerkt, om de skills van 
de groep te bespreken en om na te denken over hun eigen leerproces 
(groepsverwerking). Wat werkte goed? Hebben we efficiënt samengewerkt? 
Wat zullen we in de toekomst anders doen?

Ook de leerkracht moet over zijn/haar acties nadenken: Boekten mijn 
leerlingen succes? Kwamen mijn instructies overeen met de noden van alle 
leerlingen? Wat werkte goed? Wat doe ik anders in de toekomst? Wat zijn 
mijn volgende stappen? Begrepen de leerlingen de puzzelstructuur? Waren 
mijn instructies duidelijk? Hebben sommige leerlingen meer uitleg nodig 
bij de puzzelstrategie? Leerden ze over het onderwerp wat ik wilde? Wat 
moet ik hen een volgende keer leren? 

Door dit proces konden ik en andere leerkrachten dagelijkse 
technieken identificeren en verbeteren. 
Dat geven we door aan onze collega’s. 

- Karin Villgrattner, leerkracht, Oostenrijk
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“Groepsonderzoek is een coöperatief leermodel dat interactie en 
communicatie tussen leerlingen integreert met het proces van academisch 
onderzoek. Wanneer leerlingen actief deelnemen aan een onderzoek in 
het kader van een project, wordt de klas een sociaal systeem gebouwd op 
de samenwerking in leergroepen en op de coördinatie van het leren tussen 
groepen” - Sharan, Sharan, & Tan (2013)

Beschrijving
Groepsonderzoek is een coöperatieve leermethode en een krachtige 
strategie om leerlingenteams te betrekken bij een onderzoek. De methode 
kan dienen voor een waaier aan onderwerpen, voor zover de onderzochte 
vraag of kwestie zich leent tot breed onderzoek. Ze gebruikt problemen 
met een open einde die de leerlingen sterke controle bieden over de focus 
van hun onderzoek.

TECHNIEK NO 8

Groepsonderzoek 
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Voorbereiding
Heeft de leerkracht geen ervaring met de techniek van groepsonderzoek, 
dan kunnen extra research en voorbereiding nodig zijn.

Stap voor stap
1. Stel het onderwerp voor en gebruik sleutelvragen om het bereik van 

het onderzoek te definiëren. U kan leerlingen aanmoedigen om vooraf 
via verschillende bronnen het onderwerp te leren kennen en zo het 
onderzoek te stimuleren.

2. Verduidelijk het onderwerp: stel een lijst van vragen op die leerlingen 
willen onderzoeken. U kan de leiding nemen of de hele klas samen 
laten brainstormen.

3. Rangschik de vragen om sub-onderwerpen te creëren.
4. Maak onderzoeksgroepen: de leerlingen selecteren interessante sub-

onderwerpen en vormen zelf coöperatieve groepen. Zorg in elke groep 
voor een goede mix van bijdragers.

5. Verduidelijk de taak: elke groep moet haar sub-onderwerp verkennen 
en een onderzoeksprobleem formuleren. Er worden focusvragen 
opgesteld om het bereik van het onderzoek te bepalen.

6. Werk een actieplan uit. De groep moet beslissingen nemen:
• te onderzoeken aspecten;
• deadlines voor verslagen;
• benodigde middelen;
• leerlingen jobs en verantwoordelijkheden toekennen of laten 

kiezen.
7. Leg uit dat de groepsleden een actieplan moeten opstellen voor elke 

onderzoeksdag, data verzamelen uit bronnen, de relevantie van de 
data voor de kwestie evalueren en de data toepassen of delen om het 
groepsprobleem op te lossen.

8. Leg uit dat de leerlingen een methode van rapporteren moeten kiezen: 
een presentatie, een poster, enz.

9. Leg uit dat de leerlingen het rapport moeten plannen: individuele 
rollen tijdens de presentatie en een volledig prestentatieplan.

10. Laat de leerlingen de rapporten voorstellen en erop reageren. Andere 
groepen kunnen verduidelijking vragen of feedback geven.

11. Check van bij het begin of de leerlingen begrijpen hoe ze zullen worden 
geëvalueerd. Ze kunnen een zelfevaluatie uitvoeren en aan hun 
portfolio toevoegen. U kan ook een individueel verslag vragen of een 
test afnemen na de laatste presentatie.
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Leerresultaten
Kennis
De leerlingen leren diversiteit appreciëren en rekening houden met elkaars 
standpunten. 

Skills & competenties
De leerlingen ontwikkelen skills inzake creatief denken, denken op een 
hoger niveau, sociale interactie, (gezamenlijke) probleemoplossing, 
communicatie, zelfsturing, vertrouwen en beslissingen nemen.

De leerlingen ontwikkelen transversale competenties (communicatief, 
cultureel, sociaal, interpersoonlijk/relationeel) en persoonlijke autonomie.

Hints en tips
Een van de elementen die groepsonderzoek onderscheidt van andere 
coöperatieve leermethodes is het feit dat leerlingen kunnen beslissen over 
de samenstelling van hun teams op basis van hun interesse en dat ze zelf 
taken en verantwoordelijkheden kunnen toewijzen.

De leerlingen vormen geïnteresseerde groepen van 2 tot 6 leden, werken 
hun project uit, bundelen de individuele bijdragen in een groepsproject en 
presenteren hun bevindingen in een groepspresentatie voor de klas.

Ik zag al mijn leerlingen vooruitgaan! 
- Purificación García, leerkracht, Spanje
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(2013)
 
Beschrijving
De vat vol emoties-techniek behoort tot de “Didactics of Emotions”, 
gecreëerd door het Emotional Training Centre  (ETC) in Italië. De methode 
wordt vooral gebruikt in scholen met kinderen en adolescenten, maar ook 
tijdens workshops en seminars of persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s. 
Bedoeling is emoties te herkennen, beheersen en moduleren. 

Voorbereiden
De leerkracht moet voor de activiteit een 
kartonnen doos voorzien. Extra literatuur 
over Didactics of Emotions en emotionele 
training of emotionele intelligentie kan 
nuttig zijn. 

Stap voor stap
1. Maak een doos en voorzie blanco 
kaarten waarop de leerlingen hun emoties 
kunnen schrijven.

TECHNIEK NO 9

Vat vol emoties
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2. Laat de leerlingen op de kaarten boodschappen schrijven over hun 
emoties en wat die zouden kunnen veroorzaken.

3. Geef hen 10-15 minuten om na te denken en te schrijven, en laat ze hun 
boodschappen in de doos deponeren.

4. Laat de leerlingen in een halve cirkel zitten. Vraag elke leerling een
boodschap luidop te lezen. De leerlingen mogen niet hun eigen
boodschap lezen.

5. Laat de groep discussiëren. De leerlingen kunnen commentaar geven
en vergelijken, of raden wie de boodschap heeft geschreven.

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen verwerven kennis over het herkennen van noden en het 
openstellen van communicatiekanalen.

Skills & competenties
De leerlingen verwerven introspectieskills en leren emoties, sensaties en 
gevoelens herkennen en decoderen, waarbij ze hun acties en gedachten op 
een positieve manier aanpassen.

Door de techniek herhaaldelijk te gebruiken, versterken de leerlingen hun 
competenties inzake communicatie, groepsgevoel en participatie.

Ze praatten graag over gevoelens en emoties. 
Sommige leerlingen toonden dat ze makkelijk hun 

gevoelens konden uiten. Zelfs de meest verlegen types 
deelden uiteindelijk een deel van hun gevoelens. 

- Ana Fernandes, leerkracht, Portugal

Een leerling zei me dat de activiteit hem had doen 
nadenken. Hij ontdekte dat je dat soms even moet doen 

om te weten waar je staat en waar je naartoe wil. 
- Esperanza Manzanares, leerkracht, Spanje
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Hints en tips
De leerkracht geeft feedback en modereert de groepsgesprekken. 

Actief luisteren en empathie zijn de belangrijkste eigenschappen van de 
leerkracht. 

Alle leerlingen samen moeten beslissen hoe veilig ze zich voelen bij het 
uitdrukken van hun gevoelens in de groep.
 

Ik gebruikte de techniek ooit buiten en dat was nuttig voor de 
verlegen leerlingen. Ze waren spraakzamer en actiever. 

- Esperanza Manzanares, leerkracht, Spanje
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“Echte creativiteit schuilt in de dans tussen chaos en orde.” - Harrison Owen 
(2000)

Beschrijving
Open Space Technology geeft leerlingen meer controle over wat ze leren. 
Ze beslissen zelf wat ze nodig hebben en wensen om aan het onderwerp te 
werken. Er wordt gewerkt rond een algemeen onderwerp, met verschillende 
workshops waarbij de leerlingen informatie uitwisselen, discussiëren en 
samen leren. Het doel van een Open Space Technology-meeting is tijd 
en ruimte voor leerlingen creëren, zodat ze grondig en creatief kunnen 
werken rond kwesties die hen aanbelangen. De agenda wordt bepaald 
door personen met de wil en de kracht om door te zetten. Open Space-
meetings resulteren vaak in transformatieve ervaringen voor de betrokken 
individuen en groepen.  

Voorbereiding
De leerkracht maakt de lesruimte klaar (plenair en kleine groepsruimten), 
voorziet een uitnodiging en documentatiemap voor elke leerling en een 
bord in elke ruimte.

TECHNIEK NO 10

Open Space Technology
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Stap voor stap
1. Plaats de stoelen in een kring in het midden van klas.
2. Breng in het lokaal letters of nummers aan die vergaderplaatsen 

aanduiden, laat een muur vrij voor de agenda en een andere muur 
voor de verslagen en resultaten van de dialoogsessies.

3. Laat de leerlingen in een kring zitten, geef een overzicht van het proces 
en leg uit hoe het werkt.

4. Laat leerlingen die een kwestie willen aankaarten in de kring stappen, 
de kwestie op een flipchart schrijven en voorstellen aan de groep. 
Deze leerlingen noemen we “secretarissen”. Ze bevestigen hun papier 
aan de muur en kiezen een moment en plaats om te vergaderen. Dit 
proces gaat door tot er geen agendapunten meer zijn.

5. Laat de groep de agendamuur bekijken, waarop een reeks sessies 
staan. Vraag de leerlingen de tijd en plaats te noteren van de sessies 
waaraan ze willen deelnemen. Kies verslaggevers in elke groep. Zij 
moeten de belangrijkste punten noteren en de verslagen aanbrengen 
op de “nieuwsmuur”. Op het einde van de meeting worden alle 
verslagen samengevoegd in één document.

6. Vraag na een pauze of bij het afsluiten dat de groep tot “convergentie” 
komt. Bij dat proces worden actieplannen opgesteld voor de besproken 
items, zodat ze “uit het lokaal” kunnen.

7. Laat de leerlingen op het einde van de meeting in een kring zitten en 
bemerkingen, inzichten en engagementen delen die uit het proces 
naar voren zijn gekomen.

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen versterken hun kennis, begrip en strategieën bij het 
omgaan met heterogeniteit en diversiteit in groepen omdat ze meerdere 
perspectieven en standpunten krijgen aangereikt. Ze zijn zich meer bewust 
van peer learning en het leerproces, zien zichzelf als experten en spelen 
zelf een actieve rol in het leren. 
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Skills & Competences
De leerlingen ontwikkelen communicatieskills: actief luisteren, zich helder 
uitdrukken, cross-culturele communicatie. Ze ontwikkelen transversale 
competenties (communicatie, reflectie) en cognitieve en relationeel-
culturele vaardigheden. 

Hints en tips
De leerkracht moet het hele proces van de workshop faciliteren. De 
grootste uitdaging ligt in de inleiding, wanneer hij/zij de regels duidelijk 
moet uitleggen aan de leerlingen.

Ik heb het belang en de impact gezien van een goede organisatie 
en planning, zeker wat de tijd betreft. Dat helpt om de dynamiek 
en het ritme erin te houden, wat essentieel is bij het gebruik van 

niet-formele onderwijsmethodes.”
 - Isabelle, leerkracht, Frankrijk
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“Kunst is een ideaal vertrekpunt om kinderen weerbaar te maken”. - Museum 
M Leuven (2004)

Beschrijving
Crossover Learning is leren in informele omgevingen zoals musea, clubs, 
academies en alle soorten buitenschoolse activiteiten. Crossover Learning-
ervaringen benutten de sterke punten van beide omgevingen en bieden 
leerlingen authentieke en boeiende leerkansen. 

Voorbereiding
De leerkracht moet goed op de hoogte zijn van het thema dat is gekoppeld 
aan de omgeving. Hij/zij moet de juiste vragen kunnen stellen om interesse 
op te wekken en de link te leggen met het thema. Een goede voorbereiding 
is dus cruciaal.

Tijdens het bezoek kunnen de leerlingen in paren worden opgesplitst. Kan 
dat niet, dan worden groepen van maximum 4 aanbevolen.
De duur hangt af van de taken en de bezochte plaats. 

TECHNIEK NO 11

Crossover Learning 
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Stap voor stap
1. Bereid het bezoek voor in de klas. Stel een thema voor en bespreek het 

met behulp van open vragen. Het onderwerp kan verband houden met 
wetenschap, wiskunde, taal (beschrijvend schrijven, artistiek denken, 
enz.), … De leerlingen kunnen al foto’s of kunstwerken rond het thema 
opzoeken (bv. patronen in abstracte kunst of de manier waarop de 
natuur wordt afgebeeld op schilderijen).

2. Leg de link naar het museumbezoek en bereid taken en vragen voor. 
Laat de leerlingen technologische hulpmiddelen (tablets of andere 
toestellen) gebruiken om informatie op te zoeken. Het thema, de taken 
en het doel van de les moeten vooraf grondig worden besproken met 
de museumgids.

3. Vertel de leerlingen dat ze het thema moeten onderzoeken tijdens 
een museumbezoek of uitstap, waarbij ze foto’s maken of notities 
bijhouden. Er kan een schriftelijke taak volgen en de antwoorden 
kunnen aan de klas worden voorgesteld.

4. Laat de leerlingen hun bevindingen delen met de klas om tot individuele 
of groepsantwoorden te komen.

5. Evalueer de activiteit met de leerlingen in de klas en ga na welke 
leerresultaten er zijn geboekt.

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen verbeteren hun kennis over het vak, begrijpen beter de 
verbindingen tussen onderwerpen, gaan meer leren over de vakken heen 
en versterken hun intercultureel begrip. 

Skills & competenties
De leerlingen leren beter samenwerken en geïnformeerde keuzes maken 
binnen en buiten geplande ervaringen.

De leerlingen versterken hun zelfvertrouwen en zelfbeeld en krijgen meer 
begrip, respect en verdraagzaamheid ten opzichte van anderen.
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Hints en tips 
De leerkracht moet erop toezien dat alle leerlingen bij de discussies worden 
betrokken.

Open vragen zijn belangrijk – er zijn geen foute antwoorden.

Een gelijkaardige didactiek kan worden gebruikt in andere contexten 
(bezoek aan sociale organisaties, tentoonstellingen, steden, botanische 
tuinen, enz.).

“De leerlingen waren echt gemotiveerd en de sessie was zeer 
interessant. Het verloop van de communicatie was opvallend: 

het aanduiden van het probleem lokte voorstellen voor 
oplossingen uit.” 

- Paula Fernandes, leerkracht, Portugal

Deze Crossover Learning-ervaring bood leerlingen 
authentieke leerkansen en hielp hen bij het opslaan, 

koppelen en delen van hun eigen leeractiviteiten.
- Paula Fernandes, leerkracht, Portugal
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“De toekomst ligt in de handen van mensen die kunnen leiden, samenwerken 
en alle situaties met alle lagen van de bevolking aanpakken. We kunnen 
leerlingen in onze klassen daartoe opleiden met een coöperatieve 
leermethode die hen de sociale vaardigheden bijbrengt om een sociaal 
coherent land te leiden. Hoewel er diverse problemen bestaan bij het leren 
en lesgeven in een multiculturele omgeving, mogen we niet vergeten dat er 
ook belangrijke voordelen verbonden zijn aan multicultureel onderwijs.” - 
Sharma & Metha (2014)

Beschrijving
Coöperatief leren in multiculturele groepen (CLIM) is een techniek waarbij 
de leerlingen samenwerken in een diverse groep. De interactie in CLIM 
combineert interculturele opvoeding met academisch leren. Tot de 
kernprincipes van CLIM behoren intellectueel uitdagende taken met een 
open einde, die draaien rond een centraal concept. Ze zijn gebaseerd op 
het feit dat elk individu verschillende vaardigheden, probleemoplossende 
strategieën en ervaringen aanbrengt om de taak uit te voeren, zodat alle 
leerlingen in gelijke mate participeren. CLIM-projecten vereisen een aantal 
elementen: een systeem voor klasbeheer met activiteitenkaarten waarmee 
leerlingen zelf kunnen beslissen waaraan ze werken en op welke manier, 
coöperatieve normen, rollen voor de leerlingen en een niet-traditionele rol 
voor de leerkracht.

TECHNIEK NO 12

Coöperatief leren

 in multiculturele groepen
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Voorbereiding
Het aantal leerlingen is analoog aan het aantal rollen tijdens de taak 
(een groep kan bv. bestaan uit een leider, verslaggever, bemiddelaar, 
tijdwaarnemer/materiaalbeheerder en informatiemanager).

De leerkracht zet voor de groep duidelijke instructies op papier. Indien 
nodig kunnen literatuur over het onderwerp en steekkaarten met 
aanwijzingen voor elke rol worden toegevoegd. Naargelang de instructies 
kunnen de leerlingen al dan niet zelf beslissen om de resultaten van hun 
taak te presenteren en het materiaal, de manier van presenteren en de 
presentatietools kiezen. 

De leerkracht bereidt het onderwerp, het thema, het lesmateriaal, de 
steekkaarten en de rollen voor de leerlingen voor.

Stap voor stap
1. Verdeel de leerlingen in groepen van 5.
2. Wijs in elke groep de rollen toe: leider, verslaggever, bemiddelaar, 

tijdwaarnemer/materiaalbeheerder en informatiemanager.
3. Verklaar de bijdrage van elke leerling aan het proces en eventuele 

rolwisselingen of herschikkingen in de groep.
4. Deel de details van de uit te voeren taken uit.
5. Geef de leerlingen ruimte om hun indrukken te formuleren over de 

notie / het concept dat ze moeten verwerven. U kan werken in twee 
fasen: (1) individuele expressie van de leerlingen met gebruik van ad 
hoc hulpmiddelen (woordenlijst, tekening, diagram, Q-sort, fototaal, 
…); (2) uitwisseling over de indrukken binnen elke groep, gevolgd door 
een confrontatie of debat. Dit moet een initieel niveau van reflexiviteit 
ontwikkelen met betrekking tot de notie / het concept in kwestie en de 
motivatie van de leerlingen versterken.

6. Laat de leerlingen diverse aanvullende, door de leerkracht voorgestelde 
bronnen lezen die een zeker inzicht bieden in de notie / het concept. 
De aard en oorsprong van de bronnen zijn gelijkaardig voor de 
verschillende groepen, maar verschillend voor elke leerling.

7. Voer een cross-analyse door bij leerlingen die dezelfde bronnen hebben 
gekregen.

8. Laat de leerlingen naar de groep terugkeren (of nieuwe groepen maken, 
maar zorg ervoor dat elke groep alle bronnen heeft). Vraag dat ze de 
sleutelelementen in elk document delen.
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9. Laat de leerlingen in een plenaire sessie hun conclusies in verband 
met de probleemsituatie voorstellen. Motiveer ze om originele 
presentatiemethodes te gebruiken (toneel, rollenspel, …).

10. Herhaal de belangrijkste punten van het concept / de notie, geef een 
antwoord op mogelijke vragen, overloop de moeilijkheden tijdens de 
groepswerksessies en stel de gedragsaspecten van de samenwerking 
in vraag (wat werkt, wat niet?) tijdens een afsluitende sessie.

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen verhogen hun niveau inzake academische kennis over het 
onderwerp, spelling en formulering.

Skills & competenties 
The students develop intercultural skills, organisational skills, enhance 
participation, assertiveness and social skills, are able to better manage 
information. They develop communication, co-operative learning, conflict 
resolution competences.

Skills & competenties
De leerlingen ontwikkelen interculturele en organisatorische skills, 
verbeteren hun participatie, assertiviteit en sociale kennis en kunnen 
informatie beter verwerken. Ze ontwikkelen vaardigheden op het vlak van 
communicatie, coöperatief leren en conflictoplossing.

“De leerlingen werden zich bewust van hun identiteit en vonden manieren 
om die te versterken. Ze kregen inzicht in hun potentieel, 

waarden en gedragspatronen”.
 - Martina Plonker, leerkracht, Oostenrijk 

Hints en tips 
De leerkracht observeert terwijl de leerlingen hun taken uitvoeren, geeft 
feedback en kent competenties toe na de presentatie van de taken. Op die 
manier moet de leerkracht een niet-traditionele rol aannemen, omdat hij/
zij de controle afstaat en gezag overdraagt aan de leerlingen.
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“Als je leert lezen, kan je lezen om te leren. Dat geldt ook voor coderen. Als je 
leert coderen, kan je coderen om te leren.” - Mitch Resnick (2012)

Beschrijving
De leren door coderen-strategie is gebaseerd op de construvistische theorie, 
die stelt dat mensen kennis en betekenis construeren uit hun ervaringen. 
Leerlingen construeren hun eigen begrip van kennis van de wereld door 
ervaringen op te doen en erover na te denken. Door codes te leren schrijven 
kunnen ze logische en creatieve gedachten combineren om problemen op 
te lossen – een vaardigheid die nuttig is voor elke loopbaan. 

Voorbereiding
Ervaring met leren door coderen is noodzakelijk. De leerkracht bereidt 
instructies voor het leermateriaal, presentaties, hand-outs voor de 
leerlingen, sjablonen voor evaluatieformulieren, … voor en voegt links 
naar programma’s en apps toe. Computers en een internetverbinding zijn 
vereist.

TECHNIEK NO 13

Leren door coderen
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Stap voor stap
1. Leid het onderwerp in. Begin met een eenvoudige, prettige activiteit

om interesse op te wekken.
2. Verken: laat de leerlingen concrete activiteiten en interactieve

projecten uitvoeren waarbij ze het onderwerp verkennen en toepassen. 
Het proces evolueert van eenvoudige naar steeds complexere en meer
uitdagende concepten en taken.

3. Connecteer (verdiep het begrip): zet de leerlingen aan tot een dieper en 
breder begrip van belangrijke concepten, tot het verzamelen van meer
informatie over interessante onderwerpen en tot het verfijnen van hun
skills.

4. Fantaseer (koppel creativiteit aan een doel): laat de leerlingen, wanneer 
ze de belangrijkste concepten en praktijken kennen, een innovatief
project uitwerken rond een maatschappelijk of wereldprobleem.

5. Onthoud (synthese en nieuwe vragen): laat de leerlingen bij het einde
van elke module de lessen herbekijken en samen de sleutelpunten
aanwijzen, vragen stellen en meningen afleiden uit hun ervaringen en
ontdekkingen.

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen verbeteren op een attractieve manier hun kennis van 
wiskunde, wetenschap, vreemde talen en hun moedertaal.

Skills & competenties 
De leerlingen verbeteren hun skills op het vlak van probleemoplossing, 
ondernemerschap, creativiteit, communicatie, planning, reflectie, het 
nemen van beslissingen. Bovendien versterken ze hun skills wat betreft 
nadenken, algoritmisch denken en wiskundig denken. Ze versterken hun 
ICT- en digitale competenties.

“Leren door coderen was erg nuttig, vooral voor leerlingen 
met een lage motivatie voor het vak. Een van mijn leerlingen 
is gedemotiveerd in het algemeen (hij denkt er zelfs aan de 

school te verlaten) en scoorde op deze activiteit het hoogst!”
- Patricia López, leerkracht, Spanje
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Hints en tips 
Stimuleer de leerlingen hun eigen kennis actief te construeren aan de hand 
van ervaringen die assimilatie en aanpassing vergen.

Gebruik cognitieve terminologie zoals “classificeren”, “analyseren”, 
“voorspellen”, “creëren”.

Laat de les leiden door de antwoorden van de leerlingen, pas de educatieve 
strategie aan en verander de inhoud.

Faciliteer het ontdekken door de nodige middelen aan te reiken.

Voor de codeersessies heb ik het algoritme uitgewerkt 
en laten valideren door leerkrachten wiskunde. 
Dat was nuttig, ook voor mijn zelfvertrouwen. 

- Nathalie, leerkracht, Frankrijk

Ik merkte dat sommige leerlingen niet meewerkten bij de activiteit ter 
voorbereiding van het algoritme. Daarom wiste ik het bord waarop 
we collectief het algoritme hadden gecreëerd. Ik had dat vooraf ook 

aangekondigd. Ik denk het bijdroeg tot meer onderlinge samenwerking. 
- Nathalie, leerkracht, Frankrijk
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“Leren leren is de belangrijkste vaardigheid in het leven.” 
- Tony Buzan (2010) 

Beschrijving
Mind mapping, ontwikkeld door Tony Buzan, is een visuele en niet-lineaire 
techniek om informatie te organiseren en het denkvermogen van het 
brein te stimuleren. Daardoor kunnen leerlingen hun gedachten de vrije 
loop laten, nieuwe gebieden verkennen, ideeën op nieuwe manieren 
combineren, nieuwe denkpatronen en -kanalen ontwikkelen en dieper in 
een onderwerp graven zonder het globale overzicht te verliezen.

Voorbereiding
Er is tijd nodig om de onderwerpen te bepalen en het lokaal klaar te maken 
voor de activiteit. Plaats tafels voor kleine groepen van 4-5 leerlingen en 
leg flipchartpapier op elke tafel.

TECHNIQUE NO 14

Mind map
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Stap voor stap
1. Introduceer mind mapping: leg de leerlingen verschillende manieren 

van communicatie, verschillende intelligentiemodellen en de 
voordelen van collectieve competenties uit.

2. Leg uit dat het werk als volgt wordt georganiseerd: het onderwerp 
wordt voorgesteld in het midden, probleemsituaties in vierkanten 
daarrond en oplossingen voor de problemen in wolkjes.

3. U kan de leerlingen laten stemmen over de prioriteit van de 
onderwerpen.

4. Verdeel de groep in kleinere groepen en laat hen hun mind maps 
tekenen.

5. Laat alle groepen op het einde van de sessie hun presentaties ophangen 
en de resultaten toelichten.

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen leren gedachten met elkaar verbinden om een systemische 
blik te ontwikkelen, meerdere standpunten en opinies weergeven en het 
oplossen van problemen/conflicten faciliteren.

Skills & competenties
De leerlingen ontwikkelen communicatieskills: actief luisteren, zich helder 
uitdrukken, presentatie, cross-culturele communicatie. Ze leren zich 
creatief uitdrukken en een expliciete structuur aanmaken om informatie te 
overdenken en te analyseren. 

Het resultaat was positief, want dankzij deze techniek 
begrijpen de leerlingen 

dat de kennis nuttig is in het echte leven! 
-Patricia López, leerkracht, Spanje 

Alle leerlingen waren actief betrokken bij de activiteiten.
 Zelfs degenen die normaal stil zijn in de klas

 gaven graag hun mening. 
- Mehmet Arda, leerkracht, Turkije
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Hints en tips
Plaats in het midden van een pagina een woord of symbool dat uitdrukt 
waarover u wil nadenken.

Gebruik elke gedachte die opkomt (geen censuur!).

Verbind gedachten met het centrale punt door sleutelwoorden te printen 
op lijnen die vanuit het centrum vertrekken.

Met elkaar verwante ideeën zijn als het ware “takken” van de oorspronkelijke 
lijn vanuit het centrum.

Gebruik kleuren om gedachten te organiseren, nieuwe ideeën te stimuleren 
– of gewoon omdat het leuk is! Gebruik symbolen om gedachten af te 
beelden.
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vertrekt vanuit de ervaring en intuïtie van individuen.” - Danilo Dolci (1996)

Beschrijving
De Reciprocal Maieutic Approach (RMA), ontwikkeld door Danilo Dolci, gaat 
om het collectief verkennen van mogelijke oplossingen en alternatieve 
wegen bij de aanpak van een probleem. Het gaat uit van de ervaring en 
intuïtie van individuen. RMA is een proces van dialectisch onderzoek 
gebaseerd op een democratische en open structuur, dat kan worden 
gebruikt als evaluatietool.

RMA  begint met een langetermijnproces van analyse en bespreking van 
zinvolle thema’s voor de groep, waarbij gevoelens, innerlijke perspectieven 
en noden van mensen grondig worden onderzocht. In een voortdurende 
dialoog – die een nieuwe vorm van onderwijs belichaamt – benadrukken 
we eerst dat de leerlingen hun eigen diepste interesses kunnen ontdekken 
en vrijuit kunnen spreken over wat ze hebben ontdekt. RMA gebruikt 
woordanalyse om mensen de realiteit grondiger te laten analyseren en 
hun vermogen tot zelfreflectie te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is 
niet de “echte betekenis” te begrijpen, maar na te gaan hoe betekenissen 
anders klinken voor verschillende mensen en – nog belangrijker – ze te 
reconstrueren via een gedeeld experimenteel proces van wederzijdse 
ontdekking en respect.

TECHNIEK NO 15

Reciprocal Maieutic 

Approach - RMA  
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In het RMA-proces wordt educatie gebruikt in de klassieke betekenis van 
het woord: “educere”, wegleiden. Leerlingen moeten ontdekken, oplossen, 
beslissen, leren, ontwerpen, denken, samen bouwen en zichzelf beter leren 
kennen door ieders bijdrage naar waarde te schatten.

Bij RMA heeft het onderwijsproces twee dimensies: de echte discussies 
die tot concrete resultaten zouden kunnen leiden en de ontwikkeling van 
competenties via discussie en groepsbijeenkomsten. Op die manier tot 
beslissingen komen, je eigen vragen veranderen en aanpassen aan die van 
anderen, en vooraf leren plannen (zowel persoonlijk als in groep): dat zijn 
voor iedereen belangrijke ervaringen. Conversatie zet leerlingen ertoe aan 
zich uit te drukken. De luisterbereidheid maakt het de leerkracht mogelijk 
om beter in te schatten hoe de leerling denkt en ziet.

Voorbereiding
Heeft de leerkracht geen ervaring met RMA, dan kunnen extra onderzoek 
en voorbereiding nodig zijn om het concept onder de knie te krijgen en in 
te oefenen. 

Stap voor stap
1. Laat de groep in een kring zitten, zodat alle leerlingen zich even ver van 

het midden bevinden en elkaar in de ogen kunnen kijken.
2. Laat de leerlingen zich tijdens de eerste bijeenkomst op een persoonlijke 

manier voorstellen of vertellen over hun eigen dromen.
3. Introduceer nadien het thema of stel een “goede vraag”: Wat is 

onderwijs volgens jouw ervaring? Wat is informatieoverdracht? Wat 
leerde je uit de activiteit waaraan je hebt deelgenomen? Wat was het 
belangrijkste dat je in je klas en in jezelf hebt gezien als het gaat om 
groeien? Bedenk een vraag die relevant is voor uw vak. In sommige 
gevallen kan u de “vraag” vooraf aan de leerlingen bezorgen.

4. Laat de leerlingen over de kwestie praten en hun mening geven. Het is 
belangrijk dat iedereen actief naar de ander luistert. U kan ook stille 
leerlingen vragen om te praten en momenten van stilte toelaten of 
bewust inlassen. Mensen moeten dan niet per se een antwoord geven, 
maar kunnen in stilte nadenken over wat ze net hebben gehoord en 
pas dan praten.

5. U kan op gepaste momenten tussenbeide komen en zo bijdragen tot 
echte wederkerigheid, maar zonder het groepsgesprek te beïnvloeden 
door uw persoonlijke mening over het onderwerp te geven.
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6. Sluit de sessie af met een samenvatting en kondig, indien van 
toepassing, de volgende ontmoeting aan: wanneer, om hoe laat en 
waarover. Vraag alle leerlingen een korte evaluatie over hun eigen 
ervaringen en wat ze hebben geleerd in de groep.

7. U kan de sessie ook afsluiten met een korte evaluatie van de 
bijeenkomst.

Leerresultaten
Kennis
De leerlingen versterken hun kennis, begrip en strategieën bij het 
omgaan met heterogeniteit en diversiteit in groepen omdat ze meerdere 
perspectieven en standpunten krijgen aangereikt.

Skills & competenties 
De leerlingen ontwikkelen communicatieskills: actief luisteren, zich helder 
uitdrukken, presentatie, cross-culturele communicatie. Ze ontwikkelen 
transversale competenties: communicatie, relationeel-culturele 
communicatie.

Een leerling zegt dat hij moeilijk over anderen kan praten omdat hij 
verlegen is en bang om fouten te maken. Hij denkt dat men hem dom 
zal vinden. Tijdens deze activiteit leek het hem echter alsof iedereen 

dom was en niemand elkaar kon uitlachen.
 Een andere leerling zei dat ze zich deze twee uren vrij voelde. 

- Barbara Pellegrino, leerkracht, Italië

Ik was verrast hoe leerlingen dankzij RMA efficiënte en 
flexibele manieren vinden om zich uit te drukken.

  - Marlene Seeberger, leerkracht, Oostenrijk

Ik ben blij met hoe de RMA-sessie verliep. Het was een positieve 
ervaring. Alle leerlingen bedankten voor deze kans om op een niet-

formele manier te leren. 
- Angelo Pellegrino, leerkracht, Italië
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Hints en tips
Om het educatieve RMA-proces efficiënt te laten verlopen, moet de 
leerkracht het groepsgesprek harmoniseren. Alle leerlingen moeten tijdens 
elke sessie voldoende tijd krijgen om zich over de kwestie uit te spreken.
Het is belangrijk dat de nadruk in de eerste plaats ligt op de echte noden, 
interesses, wensen en dromen van de leerlingen.

De leerkracht moet kunnen luisteren, samenvatten en feedback geven. Hij/
zij moet de tijd in de gaten houden en de leerlingen toch genoeg tijd geven 
om ideeën te uiten.

Een flipchart of notitieboekje is nuttig om de feedback te noteren en de 
resultaten van de sessies bij te houden, aangezien RMA wordt gebruikt als 
evaluatiemethode.

Tekenen tijdens RMA helpt, maar is soms 
moeilijk vol te houden. 

Het is wel nuttig voor minder taalvaardige leerlingen. 
- Veerle Smits, leerkracht, België

Gebruik RMA zoveel mogelijk in duolessen. Op die manier 
kan de leerkracht focussen op wat de leerlingen zeggen 

en niet op het in goede banen leiden van de les. 
- Lisa  Verhelst, leerkracht, België
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“For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, 
argument, debate.” - Margaret Efferman (2015) 

Description
Petal Debate methodology facilitates decision by developing, in small 
groups and plenary, a “compelling argument” and a constructive debate.

Preparation
Time is needed to decide topics and to arrange a training room:
To arrange tables in a circle, they are petals of one flower and at the centre 
there are chairs (same number as tables).

To post colourful paper to visualise different topics and keywords.

To arrange a paperboard to draw and write the main ideas of the central
discussion.

Learning Outcomes
Step by Step
1. Divide the group into smaller groups and ask them to sit around each

table.

2. Announce the topic relevant for your subject and write it on each table.

3. Tell students that they have 15 minutes to discuss about their point
of view, in what they agree or disagree with the topic or it can be an
”initial proposition”. Tell them that they must determine concrete ideas, 
solutions, and possible changes to make this proposition acceptable for 
everyone around their table.

4. Ask each group to choose one “ambassador” per table and they have
to come to the flower’s centre and, during 10 minutes to share their
statement they agreed in a previous group and then debate.

5. Explain students that the centre has to find a common proposition with
concrete changes. If the proposition is not common, ambassadors come 
back to their “petal” and they negotiate their proposition. Tell that other 
students have to listen actively, and they can note their reactions and

Leerresultaten 
definiëren en 
ontwikkelen 
voor CARMA

5
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5  Leerresultaten definiëren en ontw
ikkelen voor CARM

A

(Bloom, 1956) en andere werken 
hierover (Anderson & Krathwohl 
2001; Churches, 2006). De theorie 
stelt dat kennis bestaat uit zes 
opeenvolgende, hiërarchisch 
gerangschikte lagen, waarbij de 
laagste drie niveaus (kennis, begrip 
en toepassing) meer basic zijn 
dan de hogere niveaus (analyse, 
synthese en evaluatie).

Het CARMA-project implementeerde 
een reeks activiteiten gebaseerd op 
de belangrijkste leerniveaus om 
te komen tot de leerresultaten 
voor leerkrachten en leerlingen 
bij gebruik van collaboratieve 
methodes.

1. CARMA-onderzoek naar ESL
(vroegtijdige schooluitstap)
• Het CARMA-project voerde

eerst onderzoek naar trends
en statistieken over ESL in
Italië, Spanje, Frankrijk, Turkije,
België, Portugal en Oostenrijk,
naar de beste praktijken in
collaboratief lesgeven en leren,
en naar nationale kaders om de
evaluatie van leerkrachten te
ondersteunen. Daaruit bleek dat 
er geen erkend nationaal kader
bestaat om de competenties
van de leerkrachten secundair
onderwijs te evalueren wanneer 
het gaat om collaboratieve
methodes (zie “Early School
Leaving – Statistics, Policies and 
Good Practices in Collaborative

5 Leerresultaten definiëren en 
ontwikkelen voor CARMA

“We moeten veel duidelijker zijn 
over wat we weten en wat niet, 
zodat we de twee niet voortdurend 
vermengen. Als ik één wens heb voor 
het onderwijs, dan is het dat we onze 
basiskennis op zo’n manier ordenen 
dat we er kunnen naar handelen; 
bijgeloof, rages en mythes moeten 
als zodanig worden onderkend en 
alleen worden gebruikt als er niets 
anders is om ons te steunen in onze 
frustratie en wanhoop.” (Benjamin 
Samuel Bloom, 1981)  

Hoe ontwikkelden we onze 
leerresultaten voor leerkrachten 
en leerlingen op basis van de 
CARMA-aanpak?

Leren is een proces: we 
bouwen op wat we eerder 
hebben geleerd om tot 
c o m p l e x e r e 

begripsniveaus te komen, we 
begrijpen voor we toepassen, 
we passen toe om beter te 
begrijpen, we analyseren het 
proces voor we het evalueren. 

De definitie van een duidelijke set 
leerresultaten is cruciaal voor een 
succesvolle leerervaring. Daarom 
hebben we de leerresultaten voor 
leerkrachten en leerlingen van het 
CARMA-project ontwikkeld op basis 
van Blooms Taxonomy of Learning 
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• Een online enquête leverde meer 
dan 1100 antwoorden op van 
leerkrachten, leerlingen, ouders 
en onderwijsprofessionals 
in de 7 landen. De enquête 
onderzocht en identificeerde 
de specifieke noden van 
scholen en wilde meer inzicht 
krijgen in de manier om niet-
formele leertechnieken aan te 
passen aan elk schoolsysteem. 
De resultaten tonen aan dat het 
opleiden van de leerkrachten 
een van de belangrijkste 
factoren is voor goede 
collaboratieve praktijken. 
Geen van de leerkrachten in de 
enquête, ongeacht het land van 
herkomst, had enige specifieke 
opleiding over collaboratief 
leren gekregen (zie “Needs 
assessment report with 
summary of findings”).

Figuur 2: Blooms Taxonomy en het proces van de CARMA-activiteiten om leerresultaten te 
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2. CARMA European Workshop for 
Collaborative Competences for 
Teachers  
• Vervolgens namen 25 

leerkrachten uit de 7 landen, 
gesteund door 7 experten niet-
formeel leren, 5 dagen deel aan 
sessies waarin ze kennismaakten 
met collaboratieve leer- en 
onderwijstechnieken, op de 
CARMA European Workshop 
for Collaborative Competences 
for Teachers. Ze verbeterden 
er hun kennis van niet-formele 
leermethodes en RMA als 
evaluatietool, en deden 
vertrouwen op om collaboratief 
leren te gebruiken in hun eigen 
lessen (zie “European Workshop 
Evaluation of Learning 
Outcomes”).
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stakeholders (schooldirecteurs, 
ouders, onderwijsprofessionals 
en vertegenwoordigers van 
onderwijsinstanties).

4. Data collection/ CARMA
Evaluation report and European
Evaluation seminar
• Het monitoren van vooruitgang

en resultaten behelsde ook de
evaluatie van:
i. De impact op leerkrachten
- competenties verworven
dankzij collaboratieve
technieken;
ii. De impact op de motivatie
van leerlingen en de bereikte
leerresultaten.

• De data werden tijdens
het schooljaar 2016-2017
verzameld in 7 landen: Italië,
Turkije, Portugal, Frankrijk,
België, Spanje en Oostenrijk.
De data werden verzameld
uit de feedback en interactie
van 26 leerkrachten en 3038
leerlingen die de verschillende 
niet-formele leertechnieken
hebben getest met behulp
van de instrumenten en tools
beschreven in het volgende
hoofdstuk (Evaluation
Tools and Data Collection
Methodology).

• De data werden geanalyseerd
en het CARMA “Evaluation
Report for Teachers, Students
and Stakeholders” uitgewerkt.

3. Toepassing van niet-formele
CARMA-technieken en RMA   
(testactiviteiten)

• 26 leerkrachten pasten de
sessies collaboratief leren
en evalueren in de klas toe
tijdens het schooljaar 2016-
2017. Bij het testen van de niet-
formele leertechnieken en RMA
waren in totaal 3038 leerlingen
betrokken (zie Overall Piloting
Report).

• De leerkrachten gebruikten
RMA als evaluatietool. De
RMA-sessies hielpen hen in te
schatten en te meten welke
impact de deelname aan de
pilootactiviteiten had op de
motivatie en inzet van de
leerlingen.

• Experten niet-formeel leren
organiseerden, samen met
leerkrachten en leerlingen,
demonstratieworkshops om
te tonen welke vooruitgang
de leerlingen boekten bij
het gebruik van niet-formele
leertechnieken in de klas. Er
kwam nog meer aan bod tijdens 
de workshops: presentatie
van de testactiviteiten
aan andere leerkrachten,
schoolmedewerkers en
ouders, groepsactiviteiten met
verschillende klassen en met
oudere en jongere leerlingen,
en evaluatie en feedback met
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“Dagboek van de leerkracht” 
(zie Bijlage 2) in. Dat dagboek was 
voor leerkrachten een belangrijk 
hulpmiddel tijdens het hele proces. 
Het liet hen toe op een efficiënte 
manier bij te houden wat er in de 
klas gebeurde en hoe ze erover 
dachten. Bovendien maakte het 
een nauwere samenwerking 
en uitwisseling mogelijk tussen 
leerkrachten en NFL-experten, 
die de notities in de dagboeken 
nakeken en analyseerden.

Het dagboek bevatte een 
reeks specifieke vragen 
gericht op 4 aandachtspunten: 
lesdoelstellingen, leerlingen, 
activiteiten en materiaal en 
klasbeheer. Bedoeling was 
leerkrachten te ondersteunen in de 
analyse van hun werk en de impact 
van de sessies in de klas.

Tijdens het testen van de NFL-
technieken werd het dagboek 
ingevuld na elke sessie in de 
klas en dan gedeeld met de NFL-
experten die de leerkrachten 
ondersteunden in elk partnerland. 
Het verzamelen van kwantitatieve 
data volgens deze methode was 
nuttig om de impact van het project 
te analyseren en het experiment 
op te volgen. Het dagboek was ook 
een belangrijke en waardevolle 
tool voor kwalitatief onderzoek en 
evaluatie van de impact.

• Ten slotte bracht het CARMA 
Evaluation Seminar een 
groep van 23 leerkrachten 
en experten niet-formeel 
onderwijs bij elkaar die 
hadden deelgenomen aan de 
testactiviteiten van het CARMA-
project. Ze deelden met hun 
collega’s hun ervaringen met 
het gebruik van verschillende 
niet-formele leertechnieken en 
RMA tijdens klasactiviteiten.

De CARMA-activiteiten en 
-processen leidden tot het 
uitwerken van leerresultaten van 
leerkrachten en leerlingen bij 
collaboratieve methodes, een 
noodzaak voor het aanbieden van 
efficiënte onderwijssystemen.

5.1 Evaluatietools en methodes 
voor dataverzameling

“Het schrijfproces zelf leidt tot 
inzichten over lesgeven. In die zin is 
schrijven een ontdekkingsproces.” 
(Richards and Lockhart, 1996, p.7).

De partners van het CARMA-project 
hebben specifieke tools ontwikkeld 
om het experiment op te volgen en 
de impact te meten van de sessies 
op leerlingen en leerkrachten.

Om het experiment op te volgen, 
vulden de leerkrachten bij het 
CARMA-project een zogenaamd 
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De verschillende NFL-experten haalden elementen en citaten uit de 
dagboeken om de impact van collaboratief leren op leerkrachten en 
leerlingen te meten.

Acht indicatoren werden vastgelegd voor een globaal zicht op het 
experiment:

1Versterking 
van kennis en 
competenties 

inzake niet-
formele leermethodes om 
collaboratief lesgeven en 

leren te faciliteren 2Versterking 
van kennis en 

competenties inzake 
RMA als evaluatietool 

om vooruitgang van 
leerlingen te monitoren

3 Meer 
zelfvertrouwen bij 
het invoeren van 

collaboratieve 
methodes in de eigen 

schoolomgeving

4Meer peer 
learning en 

samenwerking 
via co-working 

met experten niet-
formeel leren en andere 

leerkrachten5 Nut van de 
materialen

6 IBetere interactie 
in de klas

7Betere motivatie 
en meer 

engagement van 
de leerlingen

8 Betere 
leerresultaten

 in de klas

Be
langrijkste evaluatievragen
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Monitoringvragen  

Om de leerlingen te monitoren en evalueren, testte elke leerkracht de 
methode minstens driemaal uit met dezelfde groep. Ter afsluiting van de 
trainingscyclus werd RMA gebruikt als evaluatietool.

RMA was de tool die de leerkrachten gebruikten om de impact op hun 
leerlingen te meten. Door het aanbieden van een gestructureerde maar 
niet te strikte omgeving konden ze bij de leerlingen de impact meten van 
niet-formele methodes op het leren, de motivatie, de interesse en het 
enthousiasme voor het nieuwe leermateriaal. De leerkrachten gebruikten 
(zij het niet expliciet) een reeks gerichte vragen tijdens de RMA-sessies om 
de impact te evalueren in lijn met de leerresultaten.

Be
langrijkste evaluatievragen

 

Voelden de leerlingen zich 
comfortabel bij collaboratieve 

sessies? 
Leerden ze graag op deze 

manier en waarom?
Wat vonden ze het prettigst bij 

collaboratieve sessies?

Wat was het nuttigste dat 
ze leerden?

Wilden de leerlingen graag 
iets veranderen tijdens de 

activiteiten?

Wat is de impact op 
de leerlingen?
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Monitoringvragen

Be
langrijkste evaluatievragen

Monitoringvragen

Be
langrijkste evaluatievragen

Was er een wisselwerking 
met de leerkracht? 

Namen ze deel aan de 
activiteiten?

Waren de leerlingen 
gemotiveerd tijdens 

de collaboratieve 
sessies?

Lieten de leerlingen de 
pilootsessies collaboratief 

leren links liggen?

Was het interessant 
voor de leerlingen?

Ke
y Evaluation Questions
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Monitoringvragen

Monitoringvragen

Monitoringvragen

Ke
y Evaluation Questions

Waren de leerlingen 
enthousiast over

 het nieuwe materiaal?

Was het nieuwe 
materiaal nuttig?
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5.2.1 Impact op leerkrachten

Ik denk dat het gebruik van niet-
formele technieken een beslissende 
rol heeft gespeeld in het succes 
van de interventie. De leerlingen 
vertelden over hun interesses en 
toekomstplannen. Dat was boeiend 
voor mij als leerkracht, want ik 
leerde mijn leerlingen op een andere 
manier kennen, met aspecten die 
normaal niet naar boven komen in 
typische klasactiviteiten Achter elke 
leerling zag ik verlangens, passie 
en levensprojecten. - Barbara 
Pellegrino - leerkracht, Italië.

In de notities van de leerkrachten 
kwamen vier indicatoren bijzonder 
sterk naar voren. Bijna 70% van 
de citaten uit hun dagboeken 
hadden betrekking op de volgende 
indicatoren:

Betere motivatie en meer 
engagement van de leerlingen 
Het spreekt voor zich dat 
collaboratief leren een positieve 
ervaring was, verschillend van 
het traditionele formele leren en 
lesgeven. Het trok de aandacht 
van de leerlingen en versterkte hun 
motivatie om naar de les te gaan en 
te participeren. Alle leerkrachten 
waren het erover eens dat 
de graad van participatie en 
motivatie van de leerlingen – 
vooral de stille types die normaal 

5.2 Impact en bereikte resultaten

Het CARMA-project was op 
een specifieke manier 
georganiseerd om tijdens 
het hele proces de impact 

van collaboratief leren in scholen te 
meten. Die is geanalyseerd op twee 
niveaus: leerkrachten en leerlingen.

Tijdens het hele experiment hielden 
de leerkrachten een dagboek (zie 
5.1 Evaluatietools en methodes 
voor dataverzameling) bij. Het 
bleek een handig instrument 
om de collaboratieve methodes 
te evalueren en een inzicht te 
krijgen in de impact die de NFL-
technieken hadden op henzelf en 
hun leerlingen. Het proces was ook 
nuttig voor de NFL-experten die de 
leerkrachten ondersteunden bij het 
testen van de technieken in de klas.
De leerkrachten analyseerden niet 
alleen hun eigen werk, maar ook 
de impact op de motivatie van de 
leerlingen, waarbij ze rekening 
hielden met hun attitude en gedrag 
in de klas.

De analyses in de verschillende 
partnerlanden hebben aangetoond 
dat het CARMA-project een grote 
impact had op zowel leerkrachten 
en leerlingen als de hele 
schoolomgeving.
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weinig inbreng hadden – enorm 
was gestegen. De wisselwerking 
tussen klas- en woonomgeving 
werd sterker, wat een positieve 
invloed had op de ambitie van 
leerlingen om verder te studeren. 
Het engagement van de leerlingen 
werd gezien als het resultaat van 
het feit dat ze mondiger werden 
gemaakt. Ze kregen een stem om 
hun gevoelens uit te drukken en 
van en met elkaar te leren door 
collaboratieve methodes. Een 
sterke katalysator van de gestegen 
motivatie en het engagement was 
het feit dat de leerlingen de kans 
kregen zich uit te drukken. Ze waren 
ook meer bij de sessies betrokken 
omdat ze de inhoud op een andere 
manier bekeken en zelf konden 
verwerken. Ze waren aan het leren 
zonder dat eigenlijk zelf te beseffen.

Betere interactie in de klas 
In alle landen merkten de 
leerkrachten een hoge graad van 
interactie tussen de leerlingen 
in de klas. Ze voelden zich op 
hun gemak terwijl ze met elkaar 
samenwerkten. De collaboratieve 
methodes gaven hen een zekere 
vrijheid in de klas (ze konden 
bijvoorbeeld rondwandelen), wat 
een onrechtstreeks effect had op 
hun motivatie en een rechtstreeks 
effect op hun interactie. Ze waren 
blij dat ze konden samenwerken, 
elkaar helpen, aandachtig 

luisteren en elkaars beurt 
respecteren. De interactie tussen 
de verschillende klassen en 
methodes in het pilootproject had 
hetzelfde positieve effect op de 
interactie tussen de leerlingen. 
Sommige leerkrachten ervaarden 
de participatie en interactie van de 
leerlingen als emotioneel.

De collaboratieve methodes gaven 
de leerlingen een platform om 
probleemsituaties gezamenlijk 
op te lossen. Ze werden zich 
bewust van hun capaciteiten, ze 
realiseerden zich wat collectief 
denken betekent en hoe het 
belangrijk en nuttig kan zijn voor 
een groep. Ze ontdekten een 
nieuwe ruimte, waar ze veilig 
konden nadenken en gevoelens 
en persoonlijke reflecties 
uitwisselen. De collaboratieve 
methodes hebben dan ook de 
communicatie in de klas sterk 
vergemakkelijkt. Ze gaven de 
leerlingen ruimte en kansen om te 
praten en betrokken te worden bij 
hun leerproces.

Betere leerresultaten in de klas 
Uit alle dagboeken kwam 
een verbetering van de 
leerresultaten in de klas naar 
voren, op verschillende vlakken: 
het denkproces van de leerlingen, 
de analyse van onderwerpen 
of situaties, het uitwerken en 
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ontwikkelen. De leerkrachten 
begrepen dat de voorbereiding van 
de sessies belangrijk was om de 
leerdoelstellingen te behalen en 
het leerproces van de leerlingen te 
faciliteren. Ze konden beschrijven 
wat collaboratieve methodes zijn 
en ze ook aanleren aan collega’s. 
Ze werden zich ervan bewust dat ze 
een belangrijke rol kunnen spelen 
als facilitator, en niet alleen als 
leerkracht die kennis overdraagt. 
Door het faciliteren boden ze 
de leerlingen kansen om hun 
eigen leerproces te verkennen. 
Sommige leerkrachten volgden 
zelfs een MOOC neurowetenschap 
om de complementariteit tussen 
collaboratieve methodes en de 
CARMA-technieken optimaal te 
benutten.

5.2.2 Impact op de motivatie en 
het engagement van de leerlingen  
De krachtige impact van CARMA op 
de leerlingen bleek niet enkel uit de 
dagboeken waarin de leerkrachten 
hun eigen gedachten en 
standpunten over het gebruik van 
collaboratieve methodes in de klas 
noteerden. Dankzij de evaluatietool 
RMA konden ze ook de vooruitgang 
van de leerlingen meten en meer 
inzicht krijgen in de impact van de 
collaboratieve leertechnieken die 
ze in hun lessen hadden gebruikt.

We hebben de impact gemeten 

formuleren van ideeën, het 
intelligent verwoorden van 
argumenten en het grondig 
nadenken over de inhoud van de 
lessen. Het bleek ook duidelijk dat 
de leerlingen hun verbeelding 
en creativiteit gebruikten bij het 
proces van nadenken en problemen 
oplossen. Bovendien toonden ze 
respect voor elkaar en luisterden 
ze geduldig naar de mening van 
hun klasgenoten. Ze werden 
zelfbewuster, maar hielden ook 
meer rekening met anderen.

Versterking van kennis en 
competenties inzake niet-formele 
leermethodes om collaboratief 
lesgeven en leren te faciliteren
Volgens de meeste dagboeken 
konden de leerkrachten schakelen 
tussen de verschillende methodes 
en ze aanpassen aan de behoeften 
van de leerlingen (zelfs degenen 
met speciale noden), afhankelijk 
van de kenmerken van de methode 
en de lesinhoud. Daarnaast konden 
ze de klasruimte aanpassen aan 
de vereisten van de leeractiviteiten. 
Volgens alle dagboeken hadden 
de leerkrachten een goede 
structuur en een georganiseerd 
lesplan voor de sessies. Ze hadden 
hun materiaal tijdig voorbereid 
en konden op tijd beginnen en 
eindigen. Ze konden hun eigen 
noden en skills analyseren en 
versterken, en hun eigen leerplan 
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bij 3038 leerlingen uit Italië, 
Turkije, Portugal, Frankrijk, België, 
Spanje en Oostenrijk die hebben 
deelgenomen aan het testen van de 
niet-formele leertechnieken.

Bij het gebruik van niet-formele 
leertechnieken als manier om 
collaboratieve methodes in de 
scholen in te voeren, zagen we over 
het algemeen dat de leerlingen zich 
comfortabel voelden en een goede 
relatie hadden met de leerkrachten.

We merkten dat leerlingen het 
tijdens de eerste sessies in de klas 
soms moeilijk hadden om het 
doel van de methodes helemaal te 
begrijpen. Sommige leerkrachten 
moesten het telkens opnieuw 
uitleggen. Eén leerkracht had 
een roadbook opgesteld om de 
leerlingen op weg te helpen bij de 
nieuwe activiteiten. Naargelang 
de sessies vorderden, begrepen 
de leerlingen echter wat van hen 
werd verwacht en groeide het 
engagement. De klassen waar 
deze technieken werden gebruikt, 
werden zelfs de favorieten van 
de leerlingen. Ze namen deel 
aan discussies, groepswerk, 
voorbereiding van activiteiten en 
presentaties. Slechts één klas uit 
één land vertoonde een moeilijke 
houding ten opzichte van de 
sessies.

Door hun deelname aan dit 
nieuwe leerproces merkten we een 
verandering in het gedrag in de 
klas. De leerlingen:
• Leerden in groepen werken;
• Respecteerden de

groepsleden, luisterden 
naar elkaar en uitten vrij hun 
gedachten en gevoelens;

• Werden opener ten opzichte
van leerkrachten, wat een
grote rol speelde in de
relatie leerkracht-leerling.
Ze waardeerden het dat
de leerkracht hen zag als
individuen met potentieel,
talent en een eigen mening en
stem;

• Luisterden naar opinies
met respect en zonder te
oordelen. Vooral tijdens de
RMA-sessies voelden ze zich
veilig. Zeer weinig leerlingen
(één klas in één land) verzetten
zich tegen de methodes.

“De leerlingen hadden het moeilijk 
om zich uit te drukken tijdens de NFL-
implementatie, maar op het einde 
van de RMA-sessie merkten we dat 
ze tevreden waren. Ze vertelden me 
dat ze van de les hadden genoten. 

Klassen met niet-formele 
leertechnieken werden de 

favorieten van de
 meeste leerlingen!
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“De leerlingen vroegen zelf om 
collaboratieve methodes te 
gebruiken, vooral wanneer ze 
bijvoorbeeld een conflict moesten 
oplossen. Ze begrepen het belang 
van collectieve beslissingen en van 
ieders betrokkenheid bij het project.” 
- Isabelle, leerkracht, Frankrijk.

We hebben u slechts een kort 
overzicht gegeven van de impact op 
de leerlingen uit alle landen, zoals 
we die hebben gemeten tijdens 
ons project. Meer uitgebreide 
informatie vindt u onder Evaluation 
Report for Teachers, Students and 
Stakeholders op de projectwebsite 
van CARMA:
 www.carma-project.eu. 

Tijdens de les fysica vonden ze het 
prettig om spelletjes te spelen en 
plezier te maken.  Alle leerlingen 
konden vrij hun mening geven en dat 
droeg bij tot de verbetering van hun 
denkvermogen.” - Didem Sümbül, 
leerkracht, Turkije

De leerlingen gaven positieve 
commentaren over het werken 
met niet-formele leermethodes. 
Ze waren vooral te spreken over 
volgende punten:
• De overstap van een 

gestructureerde en formele 
naar een plezierige omgeving. 
Ze vonden het prettiger omdat 
ze konden rondwandelen, 
op een andere plaats gaan 
zitten, praten in de klas 
tijdens de groepsgesprekken, 
presentaties geven en soms 
(bij sommige leerkrachten) 
les volgen buiten het gewone 
klaslokaal;

• Ze konden creatiever zijn;
• Ze leerden zonder het gevoel 

dat ze zich moesten inspannen;
• Ze vonden het een fijne 

uitdaging dat ze een 
consensus moesten bereiken 
en problemen oplossen in de 
groep;

• Ze waren enthousiast over hun 
bijdrage aan het groepswerk 
en de presentatie aan de klas 
waarbij ze het standpunt, 
de oplossing… van de groep 
verdedigden.
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6 Ervaringen en reflecties van leerkrachten en leerlingen

6 Ervaringen en reflecties van 
leerkrachten en leerlingen
“Leren is efficiënter wanneer het een actief in plaats van een passief proces 
is.” - Kurt Lewin (1890-1947)

Tijdens het schooljaar waarin de leerkrachten niet-formele leersessies in de 
klas implementeerden, werden bepaalde methodes gebruikt om klassieke 
vakken zoals wiskunde of geschiedenis te onderwijzen. Daarnaast werden 
ook methodes aangewend om topics als school- of klasomgeving aan te 
kaarten.

Na het testproces van de CARMA-aanpak werden de leerkrachten die de 
niet-formele leersessies leidden en de deelnemende leerlingen bevraagd. 
In deze sectie vindt u een reeks casestudy’s en getuigenissen die de 
ervaringen en bedenkingen van de deelnemende leerkrachten en leerlingen 
weerspiegelen. Ze geven een inzicht in:

• De context waarin de methodes zijn gebruikt (vakken, topics, …)
• De impact op de leerlingen
• De impact op de leerkrachten zelf
• De mate waarin de leerkrachten overtuigd zijn van het nut van de

methodes en waarom ze ze aan anderen zouden aanbevelen.

6.1 De mening van leerkrachten  

De volgende casestudy’s beschrijven de ervaringen van de leerkrachten die 
de niet-formele leertechnieken in de klas hebben ingevoerd. Ze geven hun 
standpunt over het gebruik van deze methodes en wat ze hebben betekend 
voor hun lessen. We willen u de kleine momenten tonen die dingen doen 
kantelen.
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CASESTUDY 1
 
Naam van de leerkracht
Barbara Pellegrino (Italië)

Vak/onderwerp(en)  
Ondersteuning taalleerkrachten, activiteiten met 
speciale noden

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project? 
Expert

Geteste technieken
Vat vol emoties, RMA, Probleemoplossing, Groepsonderzoek

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Ik las het woord CARMA de eerste keer in een internationale nieuwsbrief 
op school. Ik ging ernaar op zoek op het internet, maar vond niets. Toch 
besloot ik mee in het project te stappen, omdat de nieuwsbrief het had over 
een nieuwe cursus over alternatieve onderwijsmethodes. Dat wekte mijn 
belangstelling. Ik ben al lang met dat onderwerp bezig. Als dat niet zo was, 
zou ik mezelf niet zien als een echte leerkracht, maar als een soort repetitor 
die leerlingen vraagt om lessen te memoriseren – meer niet. Ik heb altijd 
rond deze processen gewerkt. Belangrijk voor mij is dat ik tools vind die 
de mentale processen en het redeneervermogen verbeteren. Traditionele 
methodes heb ik altijd zwaar gevonden. Toen ik dus dat artikel las over een 
nieuwe cursus over alternatieve lesmethodes, was ik sterk geïnteresseerd.

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Sommige van mijn eerstejaarsleerlingen missen nog maturiteit in hun 
leermethode. Ook al hebben ze veel potentieel, ze vertonen soms 
kenmerken van de nieuwe generatie. Ze zijn onaandachtig, selectief in 
hun studies, onregelmatig en niet heel respectvol tegenover elkaar en hun 
leerkrachten.

Mijn andere klas, een derde jaar, stelt veel problemen. Ze telt twee zwaar 
gehandicapte leerlingen en verschillende zittenblijvers. Ze bestaat uit 
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leerlingen van twee verschillende klassen die zijn samengevoegd. In deze 
situatie was het bijzonder moeilijk werken. De leerlingen waren selectief in 
hun studies, grillig, behaalden lage punten en werden vaak gestraft.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen?
Toen ik het Probleemoplossing-spel gebruikte, was het enthousiasme 
groot. Deze activiteit vonden de kinderen het leukst. De tweede ronde 
was fantastisch, precies zoals ik had gehoopt. De leerkracht wiskunde 
communiceerde met de leerlingen zonder te praten en de leerlingen 
hielpen elkaar zonder dat ze het zelf beseften. Op het einde vonden ze 
de oplossing. Ze waren gelukkig en deelden een gevoel van opluchting. 
Slechts één hyperactieve leerling met ernstige aandachtsproblemen 
begreep niet echt de bedoeling, maar hij genoot dan weer van het spel zelf. 
Alle andere leerlingen begrepen wel de echte betekenis. Ook al was het een 
groepsspel, de leerlingen spraken niet door elkaar. Gewoonlijk beginnen ze 
te praten terwijl iemand anders nog iets aan het zeggen is, maar nu staken 
ze hun hand op om het woord te vragen. Ze moesten hun beurt afwachten, 
respect tonen en naar elkaar luisteren om niets te herhalen dat al gezegd 
was. Alles verliep fantastisch. De kinderen bleven me vragen stellen. Het 
was geen echt spel, maar een oefening waarbij ze logisch leerden denken.

Op de RMA-activiteiten reageerden de leerlingen zeer positief. Deze keer 
was het niet de kinderlijke opwinding van de Probleemoplossing, maar 
een intelligent en weloverwogen enthousiasme. Toen ze de klas verlieten, 
waren ze in gedachten verzonken. Ik weet niet of ze gelukkig waren of niet, 
maar ze dachten in ieder geval na. Dat is een goed teken: het betekent dat 
we hen een stimulans hebben gegeven, wat erg belangrijk is.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht? 
Met CARMA heb ik ontdekt dat ik niet alleen ben, dat deze methodes 
worden gebruikt in Europa en waarschijnlijk ook de rest van de wereld. 
Daardoor voel ik me beter, het betekent dat we vooruitgang kunnen boeken. 
Traditionele methodes gebruiken in een maatschappij die niet meer 
traditioneel is, is nutteloos. Of we daarmee nu akkoord gaan of niet, het is 
de realiteit. We moeten dus actie ondernemen en bij de tijd blijven. CARMA 
heeft me geleerd dat er al maatregelen genomen zijn en dat deze cursus, 
die de professionele ontwikkeling van leerkrachten ondersteunt, zeker nut 
heeft. Soms vind ik dergelijke cursussen nutteloos omdat je niets bijleert, 
maar CARMA is anders. Ik heb erdoor geleerd hoe ik mezelf kan analyseren 
en dat het, ondanks mijn zware job, niet onmogelijk is kennis over te 
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dragen aan andere leerkrachten. Deze cursus gaf me meer zelfvertrouwen. 
Als moderne, gespecialiseerde leerkracht voel je je soms eenzaam, alsof 
je telkens toestemming moet vragen om iets te ondernemen. Vaak komen 
andere leerkrachten tijdens mijn lessen klagen omdat ze mijn stem van 
buiten horen, zodat ze je minderwaardig doen voelen. Dankzij CARMA 
voelde ik me dit jaar sterker.

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)?
Er bestaat een mooi citaat van Confucius: “Ik hoor en vergeet. Ik zie en 
onthoud. Ik doe en begrijp.” Niet-formele leermethodes zetten iets nieuws 
in gang. De traditionele les is gebaseerd op de aandacht van de leerlingen 
en het is geweten dat de aandacht van kinderen of volwassenen na enkele 
minuten verslapt. Met een nieuwe aanpak van het lesgeven moet het beter 
worden. Ik denk dat er op lange termijn geen alternatieven zijn voor nieuwe 
les- en leermethodes. 

In sommige situaties kan de formele methode behouden blijven, maar we 
moeten absoluut van achter onze comfortabele lessenaar uit komen.
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CASESTUDY 2
Naam van de leerkracht  
Esperanza Manzanares (Spanje)

Vak/onderwerp(en)  
Informatica 

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project?
Gemiddeld (met toch enige ervaring)

Geteste technieken 
Vat vol emoties, Leren door coderen en RMA  

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?  
Nee  

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?  
Als mentor voor problemen met het samenleven in de klas. Ik had een 
problematische groep, wat te wijten was aan het feit dat ze niet gewoon 
waren met elkaar te communiceren. 

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen?  
De resultaten waren zeer positief. Op het einde van de cursus praatten alle 
leerlingen met elkaar – ook degenen die dat nooit hadden gedaan – en 
hielpen ze elkaar. 

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?  
In het begin was het moeilijk omdat ik deze methodes nooit had gebruikt. 
Ik bereidde de sessie voor en beeldde me in dat ik de leerling was, zoals in 
Palermo. Het was makkelijker de methodes te gebruiken van de sessies die 
ik daar had gevolgd.

Na de eerste sessie van elke methode noteerde ik dingen die ik de volgende 
sessie kon veranderen. De tweede sessie liep altijd beter dan de eerste.
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CASESTUDY 3
Naam van de leerkracht
Vanessa Contenot (Frankrijk)

Vak/onderwerp(en)  
Frans

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project?   
Beginner

Geteste technieken
Bloemblad-debat

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Helemaal niet. Ik ontdekte hem dankzij een collega.

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Ik heb het bloemblad-debat gebruikt om mijn les over helden in te leiden. 
Aan de hand van divers materiaal dachten de leerlingen na over de 
afbeelding van helden doorheen de tijd. 

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen? 
De leerlingen hebben actief deelgenomen en echte interesse betoond. Ze 
waren actief bezig met het leerproces omdat het materiaal verschilde van 
de ene groep tot de andere. Ze wilden allemaal hun ideeën delen en een 
echte bijdrage leveren aan het gezamenlijke resultaat. 

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
In het begin was ik bang dat deze methode niet duidelijk genoeg zou zijn, 
omdat ze nieuw was voor zowel de leerlingen als mezelf. Mijn vrees was 
ongegrond: de leerlingen voelden zich op hun gemak en hebben zich de 
methode eigen gemaakt. Ik bleef op de achtergrond en gaf letterlijk ruimte 
aan mijn leerlingen en hun ideeën.
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In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)?
De ervaring was zeer positief voor mezelf en mijn leerlingen, die zich 
sterker betrokken voelden en actief bezig waren met hun leerproces en het 
lesverloop. Deze methode brengt een andere dynamiek, die verfrissend is 
voor de leerlingen.

Ze is trouwens eenvoudig toe te passen, stimuleert deductieve vaardigheden 
en geeft de hele klas een nieuwe dynamiek.
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CASESTUDY 4
Naam van de leerkracht
Fabienne Saint-Germain (Frankrijk) 

Vak/onderwerp(en)  
Geschiedenis en aardrijkskunde

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project?  
Gemiddeld (met toch enige ervaring)

Geteste technieken
Bloemblad-debat      

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Nee

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Bij geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook om een leerkrachtenconferentie 
voor te bereiden.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen?
Een betere participatie van de leerlingen bij het werk en meer 
groepssamenhang in de klas.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
Meer inzicht in de moeilijkheden waarmee de leerlingen kampten. Een 
betere dynamiek in de klas en een meer welwillende houding van mijn 
kant.

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)?
Ik ben overtuigd van het nut van het bloemblad-debat en gebruik het in alle 
klassen waar ik lesgeef. Ik stel het voor aan al mijn nieuwe collega’s en aan 
de assistenten (toekomstige leerkrachten die in hun examens zijn geslaagd 
maar nog een jaar moeten lesgeven voor ze officieel leerkracht zijn).
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CASESTUDY 5
Naam van de leerkracht
Maria Paula Fernandes (Portugal)

Vak/onderwerp(en) 
Fysica en chemie

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project? 
Gemiddeld (met toch enige ervaring)

Geteste technieken
Crossover Learning

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Nee

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Voor volgende thema’s:
• Elektrische stroom en elektrische circuits:

1. Elektriciteit in het dagelijkse leven.
2. Goede en slechte elektrische geleiders

• Effecten van elektrische stroom en elektrische energie:
a. Output van de elektrische ontvanger.
b. kWh als energie-eenheid.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen?
Dankzij Crossover Learning waren de leerlingen beter in staat de concepten 
uit de les te koppelen aan hun dagelijkse ervaringen.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
Ik probeerde de motivatie en participatie van de leerlingen te stimuleren. 
Ik gaf alle leerlingen de kans om te participeren, maar dat was moeilijk 
omdat ze met te veel waren en iedereen tegelijk wou praten.

Ik begreep (ook door de evaluatie die mijn leerlingen maakten) dat 
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leerlingen orde in de klas op prijs stellen. Ze evalueren het succes van de 
activiteiten op basis van de rustige sfeer waarin ze plaatsvinden.

In het algemeen vond ik dat deze methodes mijn band met de leerlingen 
verbeterden en dat ze leidden tot meer interesse en motivatie voor het vak.

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)?
Ik zou mijn collega’s het gebruik van niet-formele methodes aanraden, 
omdat ik denk dat leerlingen daardoor beter de mening van anderen 
leren begrijpen en de connectie maken tussen informele en formele 
onderwerpen.

Ik vind ook dat Crossover Learning een efficiënte tool is om het leerproces 
te verbeteren. Ten slotte merkte ik dat leerlingen met leermoeilijkheden 
beter werden in het linken van realiteiten en zelfs de concepten onthielden 
die ze in de klas hadden geleerd.
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CASESTUDY 6 

Naam van de leerkracht
Ana Cristina Lopes Fernandes (Portugal)

Vak/onderwerp(en) 
Engels 

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project? 
Gemiddeld (met toch enige ervaring)

Geteste technieken
Vat vol emoties 

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Nee

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Mijn bedoeling met Vat vol emoties was meer inzicht te krijgen in mogelijk 
diepere problemen van mijn leerlingen. Als tieners zitten ze vaak in 
moeilijke situaties met hun kameraden. 

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen?
De leerlingen zijn dichter naar elkaar toegegroeid omdat ze gevoelens en 
het humeur van de anderen begrepen.

Bij de tweede strategie probeerden de leerlingen “out of the box” te denken 
en vanuit een breder perspectief te reageren op een probleem of situatie. 
Ze zijn opener van geest geworden.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
Als leerkracht heb ik dit soort strategieën eigenlijk altijd al gebruikt. 
Het was prettig ze nu op een meer formele manier toe te passen, om de 
Portugese leerlingen te tonen dat ze een impact hebben en hen tegelijk het 
leven makkelijker maken.



106

CA
SE

 S
TU

DI
ES

 

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)?
Ik denk echt dat ze een goede manier zijn om les te geven en bezorgdheden 
bij de leerlingen weg te nemen. Ik ben dus van plan ze dit jaar te blijven 
toepassen.
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CASESTUDY 7
Naam van de leerkracht
Elisa Seixas (Portugal)  

Vak/onderwerp(en) 
Maatschappij en burgerschap

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project?  
Beginner

Tested techniques
Philosophy with Children (project with 5th year students); Constructive 
Controversy; RMA.

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Ik had eerder al over Filosofie met kinderen gelezen. Toen ik deze methode 
bij CARMA zag, was ik dus echt gemotiveerd.

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Filosofie met kinderen: identiteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid.

Constructieve controverse: internationale conventies over mensenrechten, 
‘checks and balances’ tussen staatsinstellingen, belang van een 
ouderschapslicentie voor vaders.

RMA: evaluatie van de niet-formele en collaboratieve leermethodes.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen? 
In de lessen Filosofie met kinderen was het vooral het nadenken over 
abstracte concepten waardoor ze rationele argumenten in handen kregen 
om hun gedrag te veranderen (bijvoorbeeld over huiswerk en de notie dat 
volwassenen – leerkrachten en ouders – niet alleen doen wat ze graag 
doen, maar vooral wat ze moeten doen). Ze leerden ook de mening van 
anderen respecteren en redelijke argumenten gebruiken.
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Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
Ik begon meer technieken voor groepsdynamiek te gebruiken in mijn 
lessen, niet alleen degene die ik kende maar ook andere (Bloemblad-
debat, Vat vol emoties). Ik slaagde erin RMA te gebruiken om problemen 
met relaties tussen leerlingen aan te pakken.

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)?
Ik ben ervan overtuigd dat ik niet-formele methodes kan toepassen in al mijn 
lessen. Ik ben ook uitgenodigd om in maart/april een presentatie te geven 
aan leerkrachten van een andere school in mijn stad (een praktijkgerichte 
seminar van 12 uur, met certificaat). 
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CASESTUDY 8
Naam van de leerkracht
Kim Vandenwijngaert (Belgium)

Vak/onderwerp(en)  
Engels en Nederlands  

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project? 
Expert

Geteste technieken
Vertellen, Crossover Learning en Reciprocal Maieutic Approach (RMA)

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Vertellen: ja
Crossover Learning: ja
RMA: nee (al gebruikten we de techniek reeds onbewust, maar minder 
uitgebreid)
 
Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Vertellen 
Deze methode gebruikte ik in de lessen Nederlands. Het eerste item was 
‘voorlezen aan peuters’.

De leerlingen kregen een kinderboek om hun sessie voor te bereiden. Ze 
moest zorgen voor materiaal om het voorlezen te ondersteunen, zodat het 
voor de peuters leuker werd om naar hen te luisteren. Na de voorbereiding 
gingen ze naar een school om de boeken voor te lezen aan peuters. Nadien 
kregen de leerlingen de kans hun stem/verhaal te laten opnemen in een 
peuterboek dat beschikbaar is in de bibliotheek.

De tweede opdracht was een verhaal schrijven over een geheim. De 
leerlingen sluiten de ogen en luisteren naar de leerkracht. Ze moeten 
zich inbeelden dat ze op een eiland zitten met alleen zand, water en een 
zacht briesje. Ze moeten een personage met een geheim bedenken. Wie is 
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het? Waar woont hij/zij? Wat is het geheim, waar is het verborgen, wie wil 
het ontsluieren? Dan openen ze hun ogen en zonder elkaar aan te kijken 
schrijven ze alles op waaraan ze hebben gedacht. Als ze daarmee klaar zijn, 
lezen ze hun verhaal voor aan de klas.. 

Crossover Learning
Onze derdejaarsleerlingen gaan eind maart naar Parijs. Tijdens die 
week zullen ze veel leren, maar het is belangrijk dat ze vertrekken met 
wat culturele background. Daarom maken ze een presentatie over 
gebeurtenissen, monumenten of mensen die belangrijk waren/zijn voor 
Parijs en zijn geschiedenis.

Ze maken een mind map, tekst en presentatie, die ze voorstellen zoals 
een echte gids zou doen in Parijs. Bij hun aankomst in Parijs voelen ze zich 
trots dat hun klasgenoten er al iets over weten. Ze zien dan eindelijk het 
resultaat van maanden voorbereiding.

Het tweede item is ‘Shakespeare’. De leerlingen gaan daarvoor naar een 
Engels toneel. Om zich voor te bereiden, leren ze in groep over Shakespeare: 
zijn biografie, toneelstukken, gedichten, … Ze moeten deze informatie 
tijdens de voorstelling gebruiken om een korte versie van Shakespeares 
stukken op te voeren. Ondertussen verzamelen ze nieuwe informatie over 
hem: toneelstukken, typische onderwerpen, enz.

‘Schade door mp3-spelers’ is het derde onderwerp. De leerlingen zoeken 
informatie op en werken in groepen hun eigen campagne uit, die ze dan 
voorstellen aan alle klassen in de school (1-6 ASO).
 
RMA
Het is niet eenvoudig alle leerlingen naar hun ervaringen te vragen, want in 
sommige klassen zijn ze met 25.

Ik heb bv. manieren uitgewerkt om RMA toe te passen met grote groepen, 
zoals een doos waarin de leerlingen een papiertje met hun gedachten 
kunnen deponeren. De leerkrachten kunnen die voorlezen.

Of ‘verkeerslichten’ over hun vooruitgang: groen (ik heb iets geleerd omdat 
…), oranje (ik heb het moeilijk omdat …), rood (ik ben gestopt met leren 
omdat …). De leerlingen plakken post-its op de lichten.



111

CASE STU
DIES

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen? 
Leerlingen lijken graag te leren van hun klasgenoten. Dat is een fijn 
alternatief. RMA helpt hen een mening te vormen en hulp te vragen wanneer 
ze die nodig hebben.

De leerlingen zijn meer gemotiveerd omdat ze leren op een niet-formele 
manier, wat voor hen volledig anders is. Ze zijn ook actiever.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
• Je leert ALLE leerlingen kennen.
• Grotere groepen kunnen chaotisch zijn, maar de tweede keer wordt het 

makkelijker.
• Een beter contact met de leerlingen.
• Veel voorbereiding, maar als leerkracht geeft het voldoening wanneer 

je ziet dat je leerlingen ‘stralen’ en trots zijn op zichzelf. 

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)?
In onze school proberen we niet-formele leertechnieken meer te gebruiken 
dan vroeger. We organiseren speciale dagen, workshops, enz. om deze niet-
formele methodes uit te leggen. Leerkrachten kunnen lessen bijwonen om 
te zien hoe het werkt in de praktijk.

Onze leerkrachten wonen lessen van collega’s bij om van elkaar te leren. 
We proberen ‘out of the box’ te denken.

Onderwijs in de 21ste eeuw vraagt om verandering, stap voor stap. Als 
leerkrachten kunnen we zoveel van elkaar leren.
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CASESTUDY 9
Naam van de leerkracht
Lisa Verhelst (België)

Vak/onderwerp(en) 
Project Algemene Vakken (PAV) 

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project?  
Expert

Geteste technieken
Bloemblad-debat, Crossover Learning and Reciprocal Maieutic Approach 
(RMA)

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Bloemblad-debat: nee, maar wel gelijkaardige debatmethodes
Crossover Learning: ja
RMA: nee

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Bloemblad-debat
Ik gebruikte de methode om na te denken over enkele punten in onze 
leerlingenraad. Ik gebruik ze ook graag om uit te zoeken wat mijn leerlingen 
over een onderwerp denken. Zo organiseerde ik een debat over verslaving 
en roken (biologie, maatschappijleer, …), met enkele stellingen over roken 
op school of op de voetbalclub. De leerlingen moesten wat ze hadden 
geleerd gebruiken in hun argumenten.

Crossover Learning
Ik vind het belangrijk om na te denken over de relatie tussen de leerstof op 
school en het echte leven. CL is altijd een goed idee. De excursies hoeven 
niet spectaculair te zijn.

Bv. over kopen en verkopen – uitstap naar de winkel van de ouders van een 
leerling, leren hoe zo’n winkel werkt en dat toepassen in oefeningen in de 
klas.
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Bv. over tijd en geschiedenis – uitstap naar een museum over de prehistorie, 
waar de leerlingen hun klasgenoten gidsen.

Bv. over verkeer – rondwandelen in de buurt van de school en foto’s maken 
van gevaarlijke punten.

RMA
Evaluatie van elk onderwerp. Het helpt wanneer je een vraag stelt met twee 
tegengestelde concepten, bv. “Wat is het verschil tussen een verslaving en 
een gewoonte?”

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen?
Leren: kennis toepassen, een mening geven vergt een hoger niveau van 
inzicht (bv. in een debat).
Evaluatie: omdat iedereen aan het woord komt, merk je beter wie het 
onderwerp onder knie heeft en wie niet.
Motivatie: leerlingen vormen het middelpunt van de communicatie, hun 
meningen worden gehoord, ze beseffen niet altijd dat ze aan het leren zijn, 
ze werken actief mee.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
• Betere relatie met de leerlingen.
• Beter inzicht in talenten en karakters.
• Wederzijds respect, leerlingen weten dat ze worden gehoord.
• Meer werk vooraf, maar eens de les is voorbereid kan je ze vaak 

gebruiken.
• Faciliteert co-lesgeven. 

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)? 
Ik ben ervan overtuigd dat alle leerkrachten enkele technieken en de 
onderliggende theorie zouden moeten kennen. Als elke leerkracht elk jaar 
één of twee methodes zou gebruiken, zou het onderwijs beter worden. 
Verdere stappen zijn bijvoorbeeld samenwerken met je collega’s, een 
plan opstellen om de technieken te spreiden over verschillende vakken en 
niveaus.
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CASESTUDY 10
Naam van de leerkracht
Didem Sümbül (Turkey)

Vak/onderwerp(en) 
Wetenschap 

 
Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes 
vóór het CARMA-project?  
Beginner

Geteste technieken
Bloemblad-debat, Vertellen, Constructieve controverse, Reciprocal 
Maieutic Approach (RMA)

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Nee

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
RMA en Vertellen zijn voor mij de nuttigste technieken. Ik gebruik ze als 
echte motivatietools voor de leerlingen. Ik test ze uit op leerlingen die 
ingangsexamens voor de universiteit zullen gaan doen. Vroegere methodes 
waren saai, maar deze lessen schenken voldoening omdat ze de interactie 
tussen leerlingen stimuleren en een veiligere, prettigere sfeer creëren. Ze 
zijn nuttig om examenstress te beperken.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen? 
Het Bloemblad-debat was een nieuwe en uitdagende techniek voor de 
leerlingen. Ze maakten kennis met debattechnieken, maar leerden zich ook 
te verdedigen en met argumenten te komen. Ze versterkten hun kennis, 
inzicht en strategieën bij het omgaan met heterogeniteit en diversiteit in 
groepen.
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Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
Het bedenken van spelletjes en verhalen versterkte de creativiteit van 
de leerlingen. Daarnaast leerden ze aangeleerde concepten gebruiken 
in andere situaties en aanpassen aan het echte leven. Alle technieken 
waren nuttig om de collaboratieve vaardigheden van de leerlingen te 
ondersteunen. Ze leerden in team werken, verantwoordelijkheden delen, 
timen en plannen. Constructieve controverse was efficiënt op het vlak van 
expressie, kritisch denken en probleemoplossing. Het hielp leerlingen ‘out 
of the box’ te denken.

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele 
leertechnieken op school en waarom zou u ze aan uw collega’s 
aanbevelen (of niet)?
Het gebruik van deze technieken was nieuw voor de leerlingen en ze 
moesten vooraf goed worden geïnformeerd. Het duurde een tijd om te 
wennen aan het feit dat ze zo sterk bij de activiteiten werden betrokken. 
Los daarvan moeten deze lessen worden geïntegreerd in andere lessen, 
in samenspraak met andere leerkrachten. De tijd is beperkt, want de 
leerlingen willen graag dit soort lessen, terwijl de leerkracht bezorgd is 
over de examens en het curriculum. De voorbereiding van deze technieken 
vergde meer tijd dan bij mijn andere lessen. Ik probeerde ze te laten 
aansluiten bij onderwerpen uit mijn lessen fysica. Integratie met sociale 
wetenschappen lijkt me vrij eenvoudig, maar dat geldt niet voor alle 
wetenschappelijke onderwerpen. 
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CASESTUDY 11
Naam van de leerkracht
Marlene Seeberger (Austria)

Vak/onderwerp(en) 
Duits en leerkrachtenopleiding

Hoe schatte u uzelf in bij het gebruik van collaboratieve methodes vóór 
het CARMA-project? 
Gemiddeld

Geteste technieken
Vertellen 

Kende u deze techniek vóór het CARMA-project?
Nee 

Voor welke situatie of welk onderwerp gebruikte u deze technieken?
Ik heb een gemengde klas van migranten en lokale leerlingen. Het is soms 
moeilijk werken met deze groep, want ze zijn niet gemotiveerd om te 
leren. Een ander probleem is dat de kinderen geen respect meer hebben 
voor elkaar. Toen ik hoorde over de technieken ontwikkeld in het CARMA-
project, dacht ik dat ze nuttig zouden kunnen zijn in mijn lessen. Ik had al 
van Vertellen gehoord, maar wist niet hoe eraan te beginnen.

Welke resultaten / welke impact merkte u bij uw leerlingen? 
Aanvankelijk verwacht je natuurlijk niet te veel. Toch was het fijn om van 
bij het begin verandering te zien, stap voor stap. Sommige leerlingen 
ontwikkelden zich heel snel, andere hadden meer tijd nodig. Daarbij spelen 
ook andere aspecten een rol, zoals familie en vrienden.

De leerlingen ontwikkelden begrip, respect en waardering voor andere 
culturen en kunnen een positieve houding promoten tegenover mensen van 
andere landen, rassen en religies. Ze deelden opmerkelijk veel persoonlijke 
ervaringen, waarden en manieren om dingen te begrijpen.
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Welke resultaten / welke impact merkte u bij uzelf als leerkracht?
Vertellen is een belangrijke tool, die ik graag gebruik. Ik heb de indruk dat 
de leerlingen me meer respecteren. Zelf hebben ze ook het gevoel dat ze 
meer gewaardeerd worden. Ik geloof echt dat ik dankzij deze methode 
aandachtiger ben en meer controle heb over de klas.

In hoeverre bent u overtuigd van het nut van niet-formele leertechnieken 
op school en waarom zou u ze aan uw collega’s aanbevelen (of niet)? 
Vertellen is een sterk communicatiemiddel. Door te vertellen kan je 
overtuigen. Verhalen maken het leren menselijk. Ze raken onze gevoelens. 
Ze laten ons lachen en huilen, maken ons bang en boos.

Niet alleen Vertellen, maar ook andere technieken zijn bijzonder nuttig om 
de motivatie in de klas te versterken.
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6.2 De mening van leerlingen 
 
We mogen niet vergeten dat ook de leerlingen een centrale plaats 
bekleedden in het project. Daarom is het nodig en nuttig te horen 
hoe zij hun deelname aan de niet-formele leersessies hebben 
ervaren.

De volgende getuigenissen komen van leerlingen die aan de 
verschillende sessies deelnamen.
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Marta en Francesco (Italië)

Beiden 17 jaar

GEBRUIKTE TECHNIEKEN: 
VAT VOL EMOTIES, RECIPROCAL MAIEUTIC APPROACH (RMA) EN 
BLOEMBLAD-DEBAT.

De leerkracht informeerde ons over het project, maar vertelde niet te veel 
over niet-formele methodes. Ze liet ze ons liever stap voor stap ontdekken. 
Dat moment was zeer interessant. We hebben een leerkracht Italiaans die 
de RMA-techniek graag en vaak gebruikt. Soms doen we dat samen.

In het algemeen zijn niet-formele methodes nuttig. De onderwerpen die 
aan bod kwamen tijdens het Bloemblad-debat zouden vroeg of laat ook 
in gewone lessen zijn behandeld, maar de leerresultaten lagen in dit geval 
veel hoger.

De Vat vol emoties-techniek was echt boeiend. Ik kreeg de kans om 
te ontdekken wat mijn klasgenoten voelden en moest raden welke 
klasgenoten over welke emoties hadden geschreven.

Met niet-formele methodes kan ik vakken beter memoriseren, zowel 
literatuur als geschiedenisconcepten.

Alle leerkrachten moeten worden opgeleid en geüpdatete cursussen volgen 
om bij te leren over niet-formele methodes. De leerkrachten moeten die 
eerst zelf leren en kunnen ze dan toepassen. Ik denk dat het gebruik van 
niet-formele methodes de lessen boeiender zou maken en dat niemand zich 
zou vervelen. Vaak is een les saai, lang en moeilijk. Als je het zo makkelijk 
mogelijk wil maken, is iedereen erbij betrekken de beste oplossing.

Soms is het moeilijk om in de klas een goede relatie tot stand te brengen – 
zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen. De relatie beperkt zich tot 
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“Ik geef les, dat volstaat, de relatie stopt hier”. Dat vind ik fout. We moeten 
bijna een vriendschappelijke relatie opbouwen. Natuurlijk heeft iedereen 
zijn eigen rol, maar een goede relatie is zeer belangrijk.

De school aantrekkelijker maken en de leerlingen er zoveel mogelijk bij 
betrekken met behulp van methodes en systemen is noodzakelijk. Ik vind 
dat leerkrachten verplicht zouden moeten worden om deze methodes te 
leren. Op die manier worden de lessen lichter en neemt de participatie van 
de leerlingen toe. Dat zou alles veranderen!
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Adrián Andrés Ortega (Spanje)

17 jaar

GEBRUIKTE TECHNIEKEN:  
VAT VOL EMOTIES, LEREN DOOR CODEREN EN RECIPROCAL MAIEUTIC 
APPROACH (RMA)

Dit verraste me, want er waren klasgenoten met wie ik nog nooit contact 
had gehad en na het experiment leek het alsof we elkaar al lang kenden.

De verandering in de klas was duidelijk merkbaar. In het begin zaten we 
alleen in groepen met mensen die we kenden. Nadien was alles anders. 
Iedereen praatte met iedereen en de sfeer werd steeds vriendschappelijker.

Ik zou willen dat dit soort technieken meer werd gebruikt. Het is een 
makkelijkere en prettige manier om iets nieuws te leren en om leerlingen 
met elkaar te leren samenleven.
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Sarah (Frankrijk)

16 jaar

GEBRUIKTE TECHNIEK: 
BLOEMBLAD-DEBAT

Ik kende de methode van het Bloemblad-debat niet en was nieuwsgierig 
toen de leerkracht het ons voorstelde.

Toen we de techniek de eerste keer gebruikten, zag ik wel het nut ervan in 
maar vond ik het wat moeilijk. Op einde begreep ik het helemaal en vond 
ik het prettig.

Met deze methode leerde ik veel meer, omdat de les werd gegeven in onze 
woorden. Vele leerlingen hebben hard meegewerkt en vonden de methode 
fijn.

Ik beveel de techniek aan andere leerkrachten aan, want de leerlingen 
zullen hun lessen beter begrijpen.
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Lina (Portugal)  

12 jaar

GEBRUIKTE TECHNIEK:  
FILOSOFIE VOOR KINDEREN

Ik dacht dat het een plezierige, zeer afwisselende les zou worden. Ik was 
er echt enthousiast over. De nieuwe opstelling in de klas (in een kring) was 
zeer positief. Ik vond het ook prettig dat we geen formele testen moesten 
afleggen.

Ik voelde dat het plezierig zou worden en dat het een mooie kans was om 
over verschillende dingen te praten. Omdat dit het eerste experiment was 
in deze school, kenden we elkaar aanvankelijk niet. Deze lessen boden ons 
de gelegenheid om onze gedachten, emoties en gevoelens te delen.

Ik heb de indruk dat ik meer heb geleerd over “het leven” in het algemeen 
en dat ik dieper nadenk over dingen waar ik gewoonlijk niet stil bij sta.
Het heeft de klas geholpen om verschillen te aanvaarden en te waarderen, 
en andere meningen te respecteren.

Ik vond het fijn dat we deze les (Filosofie voor kinderen) ook in het 6de jaar 
kregen. Dat gaf ons de kans verder na te denken over andere dingen (zoals 
uitsluiting en pesten).
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Rafael (Portugal)

15 jaar

GEBRUIKTE TECHNIEK:    
CONSTRUCTIEVE CONTROVERSE

Toen deze methode werd voorgesteld, vond ik dat echt verwarrend. Vele 
leerlingen in de klas hadden twijfels bij wat er zou gebeuren.

Het feit dat we groepen moesten vormen, hielp niet echt omdat het onze 
aandacht voor een groot stuk afleidde. Daarna moesten we minstens 3 
keer naar de uitleg van de leerkracht luisteren. De groepen maakten te veel 
lawaai, wat storend was. Ik was me ervan bewust dat de meeste groepen 
niet echt geïnteresseerd waren in het probleem dat we moesten oplossen. 
Los daarvan genoot ik wel van de manier waarop we de zaak aanpakten. 
Ik denk dat het nuttig was voor dat specifieke onderwerp (maar ben niet 
zeker dat het voor andere zou werken).

Het was zonder twijfel een andere manier om tot een conclusie te komen 
die al dan niet verschillend was. Was het beter? Ik moet zeggen dat ik 
andere methodes die ik al op school meemaakte slechter vond.

Zoals ik al zei, was er in de klas meer rumoer en lawaai. Ik denk dat niet 
iedereen deze nieuwe manier om onderwerpen te behandelen ten volle 
benutte.

Ik zou deze methode aanbevelen aan sommige leerkrachten en sommige 
klassen waarvan ik weet dat ze er het maximum uit zouden halen.

Om deze methodes efficiënt te maken, moeten de leerlingen sterker 
worden gesensibiliseerd.
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Eda (Turkije)  

15 jaar

EXPERIENCED TECHNIQUE: 
RMA

RMA is een techniek om meningen over een abstract onderwerp te 
verzamelen. De leerlingen zitten daarbij in een kring.

Ik was enthousiast en nieuwsgierig toen ik de techniek voor het eerst 
gebruikte, omdat ik dit soort activiteit nog nooit had meegemaakt. Dat 
gevoel maakte snel plaats voor diepgaand onderzoek en verwondering.

In het begin waren mijn klasgenoten en ikzelf wat zenuwachtig. Dat 
veranderde toen we hoorden hoe we onze argumenten moesten 
opbouwen. We probeerden samen te werken en stonden open voor de 
meningen en redeneringen van de anderen. We begrepen dat we allemaal 
aan de discussie moesten bijdragen als een team, en de sfeer in de klas 
werd een stuk beter.

Leerlingen voelen zich ontspannen wanneer de leerkracht een open en 
vriendelijke omgeving creëert, waarbij iedereen zijn/haar opinies in de klas 
naar voren kan brengen.

Omdat we niet gestresseerd zijn en onze leerkrachten vertrouwen, blijft de 
opgedane kennis ook hangen.

Iedereen was eerst verrast door deze activiteit en nadien geboeid. De sfeer 
in de klas werd steeds enthousiaster. Ik merkte dat mijn klasgenoten hun 
belangstelling en nieuwsgierigheid behielden tot het einde van de les.

Ik zou het gebruik van deze en andere methodes aanbevelen. De techniek 
heeft de relatie tussen mijn klasgenoten, mezelf en mijn leerkracht versterkt 
en maakte het mogelijk een betere leeromgeving te creëren.
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Egemen (Turkije)

15 jaar

GEBRUIKTE TECHNIEK: 
VERTELLEN 

Ik genoot van de techniek waarbij we in groep verhalen schreven over de 
onderwerpen die we hadden gekozen.

Toen ik voor het eerst met de techniek kennismaakte, voelde dat wat 
vreemd. Iets dergelijks hadden we in de klas nog niet gedaan. Toch probeer 
ik graag nieuwe dingen uit in de klas.

Vóór de sessie kwam ik niet echt goed overeen met de leerlingen in de 
groep, maar geleidelijk groeiden we naar elkaar toe. Het motiveerde ons 
dat we een team waren. Nu ben ik meer geïnteresseerd in de lessen en 
sterker gefocust op de onderwerpen.

De verhalen die we als groep schreven waren gekoppeld aan de inhoud van 
de lessen die we op dat moment kregen. Daardoor begreep en onthield  ik de 
leerstof beter. Het evenement had een positief effect op de sfeer in de klas. 
De leerlingen rondden het project af als een team, niet als concurrenten.

Ik zou andere leerkrachten aanraden deze methode te gebruiken. Ze helpt 
de leerlingen hun verbeelding de vrije loop te laten en zich de leerstof eigen 
te maken. Ze draagt ook aanzienlijk bij tot een positieve sfeer. 
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Mohamed (Austria)

16 years old

EXPERIENCED TECHNIQUE: 
STORYTELLING

Onze leerkracht had zoiets nog nooit gedaan in de klas. Dat verbaasde ons 
natuurlijk en ik was nieuwsgierig. In het begin vroeg ik mezelf vaak af: wat 
gebeurt er nu?

Ik kom uit het buitenland en voelde me eerst niet zo comfortabel in de klas. 
Toen onze leerkracht startte met de activiteiten rond het vertellen, voelde 
ik me op mijn gemak. Gewoonlijk praat ik niet zoveel in de les, maar tijdens 
deze activiteiten kreeg ik daar veel kansen toe. Praten in de groep was voor 
mij een sterke motivatie, want al mijn klasgenoten respecteerden me.

Ik denk dat ik nu veel beter kan leren. Dankzij deze activiteiten en onze 
leerkracht ben ik sterker gemotiveerd op school en kan ik me beter 
uitdrukken.

We tonen meer respect in de klas. We luisteren wanneer een klasgenoot 
praat. We doen vele activiteiten samen. Iedereen in de groep kan zijn/haar 
opinies vrijuit verwoorden.

De activiteiten zijn uitstekend voorbereid en betekenen een grote hulp 
voor de leerlingen. Leerlingen zoals ik krijgen meer ruimte in de klas. Dat 
stimuleert ook de integratie.
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7 Skills van leerkrachten inzake collaboratief leren evalueren

7 Skills van leerkrachten inzake 
collaboratief leren evalueren
Om tot de gewenste leerresultaten te komen voor zowel leerkrachten als 
leerlingen is het cruciaal dat de competenties van leerkrachten op het 
vlak van collaboratieve methodes efficiënt worden gemeten. Er is een 
Competence Assessment Model ontwikkeld om gemeenschappelijke 
normen te bepalen voor het beoordelen van leerkrachten die de CARMA-
aanpak gebruiken. Belangrijk is dat het model samen werd uitgewerkt 
door de CARMA-partnerorganisaties, met medewerking van leerkrachten 
uit verschillende landen en verschillende leercontexten.

Met het model kunnen leerkrachten zich alleen of met collega’s toetsen aan 
een set skills en competenties verworven bij het gebruik van collaboratief 
leren in de klas.

Het model gaat er niet van uit dat er één perfecte manier is om te meten 
hoe de competenties van leerkrachten inzake collaboratieve methodes 
zich ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillen mogelijk zijn van land 
tot land en van vak tot vak. Toch wil het model via gemeenschappelijke 
normen beantwoorden aan een nood. Wanneer leerkrachten collaboratief 
leren toepassen in de klas, weten ze soms niet hoe ze hun eigen skills en 
competenties effectief kunnen evalueren. Dat kan een rem zetten op hun 
bereidheid om collaboratief leren in hun dagelijkse lessen te integreren.

Het model kan u en uw school helpen bij het creëren van een kader om 
de skills en competenties van leerkrachten te meten inzake het begrijpen, 
identificeren en implementeren van succesvolle omgevingen voor 
collaboratief leren. De leerkrachten denken na over de principes van niet-
formeel onderwijs en brengen het tegelijk in de praktijk.
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7.1 Hoe wordt het Competence Assessment Model gebruikt? 

Binnen het CARMA-project is een evaluatiemodel ontwikkeld om 
leerkrachten bewust te maken van hun skills en van wat ze hebben geleerd 
dankzij het gebruik van niet-formele leertechnieken in de klas. 

De tool kan individueel worden gebruikt, maar ook volgens een peer-to-
peer-methode, waarbij andere leerkrachten helpen evalueren hoe de 
competenties bij de implementatie van niet-formele leertechnieken in de 
klas zijn geëvolueerd.

Het model is opgebouwd rond 4 hoofdcompetenties (waarbij aan elke 
competentie enkele vaardigheden zijn gekoppeld): 

1. Facilitatie- en moderatieskills
2. Competenties inzake collaboratief leren
3. Knowhow op het vlak van collaboratieve evaluatie
4. Gebruik van niet-formeel onderwijs 

7.2 Het Competence Assessment Model in de praktijk 

Zelfreflectie en evaluatie

Eerste stap: 

Het idee is dat u als leerkracht over uzelf nadenkt en een “foto” maakt van 
de skills die u hebt met betrekking tot de competenties en vaardigheden 
gedefinieerd in het model.

Evalueer voor elke competentie uw niveau ten opzichte van de voorziene 
skill. Plaats uzelf op een lijn zonder daar al te veel over na te denken. 
Beginnen nadenken over de skills is een eerste stap.

De enige vraag die u zich moet stellen is: “Waar denk ik dat ik sta?” 
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7 Skills van leerkrachten inzake collaboratief leren evalueren

Voorbeeld: 

 

 

Tweede stap: 

De tweede stap wil u meer over de verschillende skills van het Assessment 
Model laten nadenken aan de hand van concrete voorbeelden, van 
concrete lessen die u hebt gegeven. Zo blijft u analyseren of u de skills en 
competenties vlot verwerft. 

U kan zich onder meer volgende vragen stellen: 

• Welke acties heb ik ondernomen?
• Hoe reageerden de leerlingen?
• Wat was de impact op hun leerproces? 

De peer-to-peer-aanpak

Voor dit onderdeel moet u iemand vinden bij wie u zich genoeg op uw 
gemak voelt om uw gedachten te uiten en te praten over hoe u te werk gaat 
in de klas.

Essentieel is dat u expliciet de tijd voorziet om over uw methodes van 
gedachten te wisselen. U begint met een presentatie en praktijkanalyse, 
waarbij uw collega niet mag tussenbeide komen. Het is belangrijk dat de 
analyse niet wordt onderbroken, want ze bevat interessante elementen 
voor de leerkracht die naar u luistert.

Nadat u uw analyse hebt gedeeld, geeft de andere leerkracht constructieve 
feedback over wat hij/zij heeft gezien op het vlak van kennis, knowhow en 
sociale vaardigheden.

Een variant op deze methode kan een “toelichtingsgesprek” zijn, waarbij 
uw collega vragen stelt om tot een meer diepgaande analyse te komen. In 
dat geval moet het gesprek focussen op één praktijkvoorbeeld, zodat de 

Helemaal niet 
ontwikkeld

Volledig ontwikkeldU
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vragen zinvol zijn en uw collega duidelijk begrijpt waarover u praat.

Als alle vragen beantwoord zijn, vat uw collega samen wat uw sterke punten 
zijn en welke uitdagingen u nog wachten.

Het CARMA Competence Assessment Model voor leerkrachten – een 
onderdeel van onze reeks hulpmiddelen bij het gebruik van collaboratief 
leren in de schoolomgeving – is terug te vinden als bijlage bij deze Toolkit. 
U kan het ook downloaden van de projectwebsite:  
http://carma-project.eu/resources 

http://carma-project.eu/resources
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7 Skills van leerkrachten inzake collaboratief leren evalueren
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8 Besluit
 
Deze Toolkit heeft aangetoond dat het mogelijk is een cultuur van 
samenwerking in te voeren in de schoolgemeenschap. We hopen dat 
we u hebben geïnspireerd en aangemoedigd door de voordelen van 
collaboratief leren op te lijsten. Daarvoor dient deze stappengids over het 
implementeren van collaboratief leren in de klas, samen met richtlijnen 
over de manier om zelf of met collega’s de ontwikkeling van uw skills en 
competenties te evalueren. We hopen dat deze Toolkit een fantastisch 
hulpmiddel is om collaboratief leren in uw school in te voeren – wat ook 
uw ervarings- en kennisniveau is inzake het gebruik van collaboratieve 
technieken en ongeacht het feit of u zichzelf beschouwt als beginner of 
expert.

De niet-formele leertechnieken die we met u hebben gedeeld in deze 
Toolkit laten mooi zien hoe u onze uitgeteste benadering van collaboratief 
leren kan integreren in uw eigen lessen. Op die manier kan u verandering 
teweegbrengen in de klas en effectief de motivatie, participatie en 
resultaten van de leerlingen verbeteren.

We hebben u ook een basis gegeven om de verwachte leerresultaten voor 
leerkrachten en leerlingen te bepalen, met specifieke indicatoren die u 
kan toepassen op uw eigen leeromgeving. De uitleg over de activiteiten 
die we in de loop van het project hebben uitgevoerd, kan u inspiratie 
geven voor initiatieven die leerkrachten en leerlingen kunnen uitwerken. 
Collaboratieve leertechnieken moeten op die manier bijdragen tot betere 
leerresultaten.

U kon lezen over de impact van het CARMA-project, weerspiegeld in de 
ervaringen van leerkrachten en leerlingen uit Italië, Spanje, Portugal, 
Frankrijk, België, Turkije en Oostenrijk. Hun deelname aan het project 
groeide uit tot een inspirerende reis. Hoe complex uw schoolcontext ook is, 
we zijn ervan overtuigd dat ook u van een collaboratieve leeromgeving een 
realiteit kan maken. De impact zal in ieder geval positief zijn!

We begrijpen dat leerkrachten ondersteuning nodig hebben om 
collaboratief leren in de klas in te voeren. Daarom moet er naast deze 
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Toolkit ook steun zijn van schoolhoofden, leidinggevenden, leerkrachten, 
ouders, inspecteurs, lerarenopleiders, vakontwikkelaars en vele andere 
betrokkenen bij de ruime schoolgemeenschap. Put inspiratie uit de 
ervaringen van de leerkrachten die hebben deelgenomen aan het 
CARMA-project. Vertel uw collega’s over de verschillende niet-formele 
leertechnieken die u gebruikt. Zeg hen dat ze hebben geleid tot meer 
motivatie en participatie bij de leerlingen en motiveer hen om zelf met 
deze methodes aan de slag te gaan.

Om af te sluiten…

Met deze Toolkit hebt u de kennis en de middelen om iets te veranderen in 
uw klas en school. Waar wacht u nog op? Ga ervoor! 
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9 Dankwoord en bronnen
Dankwoord 

Het creëren van de Toolkit was een collaboratief proces. Het is dan ook 
belangrijk de vele medewerkers te vermelden die hebben bijgedragen aan 
de ontwikkeling ervan.

We willen onze welgemeende dank betuigen aan het kernteam van het 
project: CESIE - Rosina U Ndukwe, Ruta Grigaliunaite, Silvia Ciaperoni; 
Universiteit van Murcia – Paz Prendes, Linda Castañeda, Isabel Gutiérrez, 
Rosa Pons, Mª Del Mar Sánchez en leerkrachten - Isabel Palao, Esperanza 
Manzanares, Purificación García, Patricia López; Pistes-Solidaires – Mathieu 
Decq, Magali Lansalot, Estelle Crochu; DOGA Schools - Zuhal Yılmaz Dogan, 
Danny Arati, Gizem Agyuz; UC Leuven-Limburg - Karine Hindrix, Dima Bou 
Mosleh; INOVA+ – Pedro Costa, Marta Pinto, Ana Leal; Verein Multikulturell - 
Ovagem Agaidyan, Ömer Düzgün, Klaudia Binna, Irene Pilshopper.

We beseffen hoe ontzettend veel werk in de ontwikkeling van de Toolkit 
is gestoken en waarderen ten zeerste de tijd en de inspanningen van het 
consortium van het CARMA-project.

We danken van harte alle leerkrachten, leerlingen en scholen uit Italië, 
Spanje, Frankrijk, België, Portugal, Turkije en Oostenrijk met wie het 
consortium van het CARMA-project samenwerkte bij het testen van de NFL-
technieken in scholen. Hun actieve participatie, engagement en inzichten 
hebben deze Toolkit mogelijk gemaakt. Daarvoor zijn we hen bijzonder 
erkentelijk.

 Het CARMA-partnership 
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