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Alderik Visser is docent geschiedenis en economie aan het Thorbeckecollege in Utrecht. Dit
is een multiculturele school waarin veel niveauverschillen binnen een klas aanwezig zijn. De vakken
economie en vooral ook geschiedenis zijn theoretische vakken die veel moeilijkheden
opleveren. Op deze school is in het kader van taalgericht vakonderwijs geëxperimenteerd met
samenwerkend leren bij geschiedenis, wat zich onder andere vertaalde in de bewuste omgang
met leesvaardigheid; het stappenplan lezen van de school wordt in de lessen ingebouwd.
Ook het leren presenteren is een taalvaardigheidsdoel binnen de lessen.
Materiaal voor taalgericht samenwerkend leren bij geschiedenis
Het betreffende lesmateriaal (weergegeven op de volgende pagina’s) gaat om een les waarin
leerlingen zich in groepjes bezighouden met de geschiedenis van hun eigen stad (aan de hand van
materiaal dat leerlingen zelf verzameld hebben) en om een deel uit een lessenreeks waarbij leerlingen
samen een fabriek ‘bouwen’ (afbeelding 27). In het lesmateriaal wordt een duidelijke taakverdeling
gegeven voor de groepjes leerlingen. Er zijn vier taken die de volgende namen (rollen) hebben
gekregen: de bode, de klerk, de verzamelaar en de manager. Bij de eerstgenoemde opdracht wordt
ook een vijfde taak gegeven: de medewerker. Dit is geen taak voor één leerling, maar voor iedereen.
De samenwerkend leren-opdrachten worden tussendoor en aan het eind van de lessenreeks
geëvalueerd met behulp van een vragenlijst voor de leerling (afbeelding 28). Dit is voor zowel de
docent als de leerlingen erg inzichtelijk als reflectie op eigen vaardigheden en gedrag met betrekking
tot het samenwerken. Voor de ontwikkeling van de lessen is gebruik gemaakt van de richtlijnen en
voorbeelden uit Ebbens, S., S. Ettekoven, en J van Rooijen, Samenwerkend leren - Praktijkboek.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1997.
De ervaring van de school is dat de brugklassen behoorlijk heterogeen zijn en dat het sommige
groepjes onvoldoende lukt om te bereiken dat sterkere leerlingen de zwakkere helpen. Daarnaast is er
soms moeite met het vormen van de groepjes. Wanneer leerlingen zelf groepjes maken, ontstaan
vaak dezelfde homogene groepjes. Wanneer de docent de groepjes samenstelt, stuit dat op veel
protest van de leerlingen. Ook merkt de school dat meisjes beduidend beter kunnen samenwerken
dan jongens. Tot slot is de ervaring van de school dat het voor samenwerkend leren van belang is dat
de aandacht hiervoor schoolbreed gedragen wordt en dat er in de lessen aandacht moet zijn voor
sociale vaardigheden voordat leerlingen daadwerkelijk moeten samenwerken.

