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1. Looptijd project 
 

Deze review studie liep van 1 januari 2012 tot en met 1 juli 2013. 
 

2. Activiteiten en gerealiseerde output 
 
Wetenschappelijke publicatie 
Janssen, J. (submitted). Opening the black box of collaborative learning: A meta-analysis investigating the 

antecedents and consequences of collaborative interaction. 
 
Presentatie op nationale en internationale congressen 
Janssen, J. (2013, juni). De “black box” van samenwerkend leren geopend: Een meta-analyse naar de 

invloed van didactische vormgeving van samenwerkend leren en interactieprocessen op 
leeropbrengsten. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen 2013, Brussel.  

Janssen, J. (2014, april). Opening the black box of collaborative learning: A meta-analysis investigating 
process-oriented studies. Paper gepresenteerd tijdens de Annual Conference of the American 
Educational Research Association, Philadelphia (PA).  

 
In voorbereiding 
http://www.projectsamenwerkendleren.nl: Interactieve website met informatie over het project, 

frequently asked questions, tips voor leerkrachten, enzovoorts 
Janssen, J. (in voorbereiding). Voorbereiding en een duidelijk groepsdoel ingrediënten voor goede 

samenwerking. Didactief. 
Symposium samenwerkend leren. Geplande datum: 5 september 2014. 
 

3. Samenvatting bevindingen en implicaties 
 

Samenwerkend leren kan gedefinieerd worden als een onderwijsleersituatie waarbij leerlingen de 
verantwoordelijkheid delen om in interactie met groepsleden taken met een gemeenschappelijk doel 
of eindproduct uit te voeren (Erkens, Kirschner, & Janssen, 2009; Johnson & Johnson, 2009). 
Belangrijk hierbij is dat leerlingen een gemeenschappelijk belang hebben: het bereiken van het 
groepsdoel. Dit zorgt voor wederzijdse afhankelijkheid: leerlingen zijn van elkaars inbreng en 
expertise afhankelijk voor het bereiken van het groepsdoel (Roseth, Johnson, & Johnson, 2008). 
Hierdoor onderscheidt samenwerkend leren zich van bijvoorbeeld peer tutoring, omdat bij er 
daarbij geen sprake is van een gemeenschappelijk doel (Damon & Phelps, 1989). 
 

3.1. Effectonderzoek: Het effect van samenwerkend leren 
Wetenschappelijk onderwijsonderzoek naar samenwerkend leren kent een lange, rijke traditie. 

Vanaf het begin van de vorige eeuw zijn meer dan 1200 studies naar de effecten van samenwerkend 
leren op cognitieve, meta-cognitieve, affectief-motivationele en sociale leeropbrengsten uitgevoerd. 
Door diverse auteurs wordt samenwerkend leren aangeduid als een succesverhaal (zie bv. Johnson & 
Johnson, 2009, p. 374). De eerste reden hiervoor is de wijdverspreide, wereldwijde toepassing van 
samenwerkend leren in basis-, voortgezet- en hoger onderwijs (Gillies & Boyle, 2008; Sharan, 2010). 
De tweede reden betreft de uitkomsten van de bovengenoemde studies naar de effecten van 
samenwerkend leren. Veel van de studies die het effect van samenwerkend leren onderzochten, 
konden positieve effecten op bijvoorbeeld de leerprestaties of motivatie van leerlingen aantonen.  

 
Door het grote aantal studies naar de effecten van samenwerkend leren ontstond eind vorige 

eeuw de behoefte aan systematische synthese van het effectonderzoek naar samenwerkend leren. 
Derhalve zijn sinds het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw diverse meta-analyses uitgevoerd 
(zie bijvoorbeeld Ginsburg-Block, Rohrbeck, & Fantuzzo, 2006; Kyndt et al., in press; Lou, Abrami, & 
d’Appolonia, & Miller, 2003; Rorhbeck, Ginsburg-Block, Fantuzzo, & Miller, 2003; Roseth et al., 
2008). Deze meta-analyses hebben overtuigend laten zien dat samenwerkend leren een effectieve 
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onderwijsstrategie kan zijn die bijvoorbeeld de leerprestaties van leerlingen kan bevorderen. Zo 
laten drie recente meta-analyses van Roseth et al. (2008), Rohrbeck et al. (2003) en Kyndt et al. (in 
press) zien dat samenwerkende leerlingen betere leerprestaties behalen dan leerlingen die 
individueel werken. De effectgroottes die in deze meta-analyses gevonden werden waren 
respectievelijk, d = +0.55, d = +0.59 en d = +0.54.  

Het gevonden effect is daarmee een gemiddeld effect volgens Cohen (1988)1. Hattie (2009) 
hanteert een effectgrootte van +0.40 als standaard om het belang van een interventie of innovatie te 
beoordelen. Interventies of innovaties waarvan de effectgrootte op bijvoorbeeld leerprestaties 
groter zijn dan deze standaard, hebben volgens Hattie een toegevoegde waarde voor het onderwijs. 
In dat licht beschouwd kan samenwerkend leren als een effectieve onderwijsstrategie worden 
beschouwd. 
 

3.2. Procesonderzoek: Hoe kan het effect van samenwerkend leren verklaard worden? 
De genoemde meta-analyses beantwoorden een voor het onderwijs relevante vraag, namelijk: 

Wat is de meerwaarde van samenwerkend leren ten opzichte van andere vormen van onderwijs? 
Toch wordt dit zogenaamde effectonderzoek ook regelmatig bekritiseerd. De kritiek richt zich dan op 
de zogenaamde “black box”-benadering die in effectonderzoek wordt gehanteerd (zie bijvoorbeeld 
Bossert, 1988; Cohen, 1994; Dillenbourg, 1999; Pelled, Eisenhardt, & Xin, 1999). Door alleen het 
effect van samenwerkend leren te onderzoeken, blijft het moeilijk te verklaren waarom 
samenwerking binnen bepaalde groepen goed verloopt en leerzaam is, terwijl in andere groepen de 
samenwerking problematisch is en geen meerwaarde heeft (Barron, 2003; Cohen, 1994). 
Effectonderzoek negeert met andere woorden een belangrijke interveniërende variabele, de interactie 
tussen leerlingen tijdens het samenwerken. Verschillende onderzoekers (zie bijvoorbeeld Barron, 
2003) hebben daarom gepleit voor procesonderzoek dat interactieprocessen zoals uitleg geven en 
uitleg vragen, co-constructie van kennis en het uitwisselen van argumenten bestudeert, om te 
achterhalen hoe en waarom deze processen bijdragen aan het leerproces van leerlingen. Daarnaast 
proberen processtudies te onderzoeken hoe de didactische vormgeving van samenwerkend leren 
(bv. de mate van afhankelijkheid tussen leerlingen, heterogeniteit van kennis in de groep, 
taakcomplexiteit) bepaalde interactieprocessen beïnvloedt. Processtudies beantwoorden dus een 
andere relevante vraag, namelijk: Welke interactieprocessen tussen leerlingen dragen bij aan de positieve 
leeropbrengsten van samenwerkend leren en hoe kan de didactische vormgeving van samenwerkend leren 
deze interactieprocessen stimuleren?  

 
Diverse theorieën verklaren de positieve effecten van samenwerkend door te wijzen op de 

interactie die tussen leerlingen plaats vindt tijdens het samenwerken (Johnson & Johnson, 2009; 
O’Donnell & O’Kelly, 1994; Roseth et al., 2008; Webb, 2013). Cognitieve elaboratie theorieën 
benadrukken bijvoorbeeld dat cognitieve processen zoals het geven van elaboratieve hulp (hulp die 
een uitgebreide redenering of uitleg bevat) en cognitieve conflicten bij kunnen dragen aan het 
leerproces van leerlingen (Fawcett & Garton, 2005; O’Donnell & Hmelo-Silver, 2013). Sociaal 
psychologische theorieën  benadrukken het belang van sociale cohesie en wederzijdse afhankelijkheid. 
Deze afhankelijkheid zorgt ervoor dat er een positieve band ontstaat tussen groepsleden, waardoor 
zij leeractiviteiten uitvoeren die in het belang zijn van alle groepsleden (bv. informatie delen, vragen 
beantwoorden, zie Roseth et al., 2008). Wat deze en andere theorieën gemeen hebben is dat zij 
interactieprocessen aanwijzen en bestuderen om zodoende te verklaren waarom samenwerkend 
leren positieve effecten sorteert; op deze manier trachten processtudies deze effecten beter te 
begrijpen en te kunnen verklaren. 

 
Een goed voorbeeld van procesonderzoek dat heeft bijgedragen aan het begrijpen van de 

effecten van samenwerkend leren, is het onderzoek van Noreen Webb  (zie onder andere Webb & 
Farivar, 1994; Webb, Troper, & Fall, 1995; Webb, Nemer, & Zuniga, 2002; Webb & Mastergeorge, 
2003a). In haar onderzoek heeft Webb zich gericht op het proces van het geven en ontvangen van 

                                                
1 Volgens Cohen wijzen effectgroottes < +0.2 op een klein effect van een interventie of variabele, 
effectgroottes rond +0.50 op een gemiddeld effect en effectgroottes >+0.80 op een groot effect. 
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(elaboratieve) uitleg of hulp. Webb en haar collega’s hebben overtuigend aangetoond dat het geven 
van elaboratieve uitleg (dat wil zeggen uitleg die een reden of een gedetailleerde verklaring biedt aan 
de ontvanger) positief correleert met leerprestaties. Met andere woorden: leerlingen die tijdens het 
samenwerken met enige regelmaat elaboratieve uitleg geven aan hun groepsgenoten, behalen hogere 
leerprestaties. Daarentegen laat het onderzoek van Webb ook zien dat het geven van uitleg zonder 
een vorm van elaboratie (bijvoorbeeld de ander het antwoord vertellen, zonder hierbij een vorm van 
uitleg te geven) niet correleert met leerprestaties (Webb, 1989; Webb, 1991). Bovendien konden 
Webb en haar collega’s aantonen dat het ontvangen van elaboratieve uitleg alleen positief correleert 
met leerprestaties wanneer de ontvanger de kans krijgt om de uitleg zelf toe te passen. Wanneer de 
ontvanger die kans niet krijgt, blijkt het ontvangen van elaboratieve uitleg veel minder effectief te zijn 
(Webb & Farivar, 1994, 1999; Webb, 2013). Tenslotte laat het werk van Webb zien dat het 
ontvangen van uitleg zonder een vorm van elaboratie of het geheel niet ontvangen van uitleg negatief 
correleren met leerprestaties (Webb, 1989). 

 
De studies van Webb, zoals hierboven beschreven, bieden inzicht in de effecten die interactie 

tussen leerlingen kan hebben op individuele leerprestaties. Om een dieper en completer begrip te 
krijgen van de “black box” van samenwerkend leren is het daarnaast nodig om te begrijpen door 
welke factoren deze interactieprocessen veroorzaakt of gestimuleerd worden. Procesonderzoek dat 
zicht richt op de zogenaamde antecedenten van interactieprocessen tracht te verklaren waarom en 
hoe bepaalde interactieprocessen ontstaan en zich ontwikkelen binnen groepen (Stodolsky, 1984; 
Webb & Palincsar, 1996). Dit type onderzoek probeert onder andere in kaart te brengen hoe de 
didactische vormgeving van samenwerkend leren samenhangt met het ontstaan of voorkomen van 
bepaalde interactieprocessen. De didactische vormgeving van samenwerkend leren heeft betrekking 
op bijvoorbeeld de wijze waarop de leerkracht groepen samenstelt (homogeen of heterogeen wat 
betreft niveau, voorkennis, sekse of een ander criterium), de mate van afhankelijkheid tussen 
leerlingen) of het al dan niet beschikbaar zijn van (computer-)ondersteuning tijdens de 
samenwerking. Door te bestuderen hoe de didactische vormgeving van samenwerkend leren 
productieve interactieprocessen stimuleert of juist tegenwerkt, ontstaat er een beter begrip van de 
mechanismen die een rol spelen tijdens samenwerkend leren. Deze inzichten kunnen door 
leerkrachten gebruikt worden om de samenwerking in hun lessen optimaal in te richten, zodat de 
kans vergroot wordt dat leerlingen op een productieve manier zullen samenwerken. 

 
3.3. Doel van de review study en onderzoeksvragen 
Hoewel de eerder uitgevoerde meta-analyses inzicht geven in de effecten van samenwerkend 

leren, is het voor het volledig kunnen begrijpen van de effecten van samenwerkend leren ook nodig 
te weten welke interactieprocessen een rol spelen tijdens samenwerking en hoe deze processen tot 
stand komen. Hoewel in de theorievorming rond samenwerkend leren nadrukkelijk wordt gewezen 
op de rol van interactieprocessen, zijn processtudies nog niet eerder aan een meta-analyse 
onderworpen. Uit de meta-analyse van Roseth et al. (2008) wordt echter duidelijk dat in de 17 door 
hen gevonden studies waarin zowel proces- als effectmaten gecombineerd werden, er een 
significante, positieve relatie bestaat tussen interactieprocessen en leeropbrengsten. Deze analyse 
van Roseth et al., was echter beperkt vanwege verschillende redenen:  

 
(1) slechts 17 van de 148 gevonden studies konden voor deze analyse gebruikt worden; het 

aantal studies waarbij interactieprocessen in verband gebracht worden met leeropbrengsten, 
maar waarbij geen controleconditie gebruikt wordt, ligt waarschijnlijk hoger2, 

(2) het betrof alleen onderzoek in de laagste klassen van het voortgezet onderwijs, 

                                                
2
 Het werk van Webb en het werk van Gillies naar de invloed van elaboratie op leeropbrengsten omvat meer 
dan 30 gepubliceerde studies. Geen van deze studies is echter opgenomen in de meta-analyse van Roseth et al. 
(2008), omdat er in deze studies geen vergelijking werd gemaakt met individueel of competitief leren. Het doel 
van deze review study is echter om de invloed van samenwerkingsprocessen te onderzoeken. Veel van de 
studies verricht door Webb en Gillies zullen daarom geïncludeerd kunnen worden in de te verrichten meta-
analyse. 
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(3) het betrof alleen interactieprocessen die betrekking hadden op affectieve relaties tussen 
leerlingen; socio-cognitieve conflicten of elaboratieve activiteiten ontbraken in deze meta-
analyse, 

(4) er was geen aandacht voor de didactische vormgeving van samenwerkend leren; relevante 
aspecten, zoals groepssamenstelling en eventuele computerondersteuning, die de relatie 
tussen interactieprocessen en leeropbrengsten kunnen modereren, werden niet onderzocht. 

 
De uitkomsten van deze meta-analyse kunnen van belang zijn voor leerkrachten die 

samenwerkend leren (willen) gebruiken in hun onderwijs. Hoewel samenwerkend leren veelvuldig 
gebruikt wordt, ook in Nederland (Veenman, Kenter, & Post, 2000), ervaren veel leerkrachten 
problemen bij het implementeren en gebruiken ervan in hun lessen (Gillies & Boyle, 2008; Sharan, 
2010). Deze problemen hebben bijvoorbeeld betrekking op de interactieprocessen die plaatsvinden 
tijdens het samenwerken. Hoewel samenwerkend leren als uitgangspunt heeft dat de interactie 
tussen leerlingen bijdraagt aan hun leerproces, heeft onderzoek ook laten zien dat deze 
samenwerking niet altijd zonder problemen verloopt, bijvoorbeeld wanneer leerlingen meeliftgedrag 
vertonen (zie bijvoorbeeld Salomon & Globerson, 1989; Janssen, Erkens, Jaspers, & Kanselaar, 2007). 
Ook leerkrachten benoemen dat zij deze problemen regelmatig te ervaren wanneer hun leerlingen 
samenwerken (Gillies & Boyle, 2008). Daarnaast blijken leerkrachten moeite te hebben met het 
monitoren van de interacties tussen leerlingen en het effectief interveniëren wanneer problemen 
zich voordoen (Van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010; Van Leeuwen, Janssen, Erkens, & 
Brekelmans, 2013). Voor het effectief begeleiden van samenwerkende leerlingen is het nodig om te 
begrijpen welke interactieprocessen bijdragen aan de leerprestaties van leerlingen en om te begrijpen 
hoe de didactische vormgeving van samenwerkend leren bijdraagt aan het ontstaan van bepaalde 
interactieprocessen. 

 
Het huidige onderzoek zal daarom bestaan uit een meta-analyse van procesonderzoek op het 

terrein van samenwerkend leren met als doel de volgende twee onderzoeksvragen te 
beantwoorden: 

 
(1) Hoe beïnvloedt de didactische vormgeving van samenwerkend leren (o.a., mate van 

afhankelijkheid, groepssamenstelling) de interactieprocessen tussen leerlingen? 
(2) Hoe beïnvloeden interactieprocessen tussen leerlingen de leeropbrengsten van 

samenwerkend leren? 
 

3.4. Methode van onderzoek 
 

3.4.1. Definitie van gehanteerde begrippen 
 

Didactische vormgeving. Met didactische vormgeving wordt verwezen naar bepaalde factoren 
die door de leerkracht gemanipuleerd worden bij het inzetten van samenwerkend leren. In navolging 
van Van Meter en Stevens (2000) en Webb en Palincsar (1996) onderscheiden we vier belangrijke 
variabelen die door de leerkracht gemanipuleerd kunnen worden om zodoende betere condities in 
de klas voor samenwerkend leren te scheppen. 

 
(1) Groepssamenstelling: Hiermee wordt verwezen naar het heterogeen dan wel homogeen 

samenstellen van samenwerkende groepen. De meest gebruikte criteria voor het 
samenstellen van groepen zijn geslacht van de leerling (Harskamp, Ding, & Suhre, 2008), 
niveau van de leerling (Yueh & Alessi, 1988) en etniciteit van de leerling (Oortwijn, 
Boekaerts, & Vedder, 2008). Prominente methoden voor samenwerkend leren pleiten vaak 
voor het heterogeen groeperen van leerlingen (bv. Learning Together van Johnson & Johnson 
en Structured Cooperative Learning van Kagan). 

(2) Taakkenmerken: Hiermee wordt verwezen naar specifieke manipulaties die rechtstreeks 
betrekking hebben op de samenwerkingstaak. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om manipulaties 
die zorgen voor meer of minder afhankelijkheid tussen leerlingen tijdens het samenwerken 
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(Johnson & Johnson, 2009), keuzes met betrekking tot het gebruikte communicatiemedium 
(face-to-face of computer-gemedieerd, zie Sins, Savelsbergh, Van Joolingen, & Van Hout-
Wolters, 2011) en de complexiteit van de gekozen taak (Kirschner, Kirschner, Paas, & 
Janssen, 2011). 

(3) Tools, ondersteuning en scaffolds: Een derde variabele die door docenten gemanipuleerd 
wordt heeft betrekking op het inzetten van hulpmiddelen, zoals tools, bepaalde 
(computer-)ondersteuning of scaffolds, die leerlingen helpen bij het effectief samenwerken en 
probleem oplossen (Erkens, Jaspers, Prangsma, & Kanselaar, 2005). 

(4) Voorbereiding op samenwerkend leren: De laatste variabele heeft betrekking op het 
voorbereiden van leerlingen op het effectief samenwerken. Bijvoorbeeld door het aanbieden 
van specifieke trainingen met als doel leerlingen bepaalde samenwerkingsvaardigheden bij te 
brengen (Webb & Farivar, 1994; Wegerif, Mercer, & Dawes, 1999). 
 
Interactieprocessen. Doordat bij het bestuderen van interactieprocessen door onderzoekers 

zeer verschillende theoretische uitgangspunten gehanteerd worden, vindt men in de 
onderzoeksliteratuur veel verschillende operationalisaties van interactieprocessen tijdens 
samenwerkend leren (De Wever, Schellens, Valcke, & Van Keer, 2006). Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden tussen operationalisaties die vooral karakteriseren hoe de interactie verloopt en 
operationalisaties die karakteriseren wat de functie van de gebruikte interactieprocessen is (Van de 
Pol et al., 2010). Wanneer men onderzoekt hoe interactieprocessen verloopt, wordt vaak 
onderscheid gemaakt in interactieprocessen waarbij sprake is van een hoge mate van elaboratie en –
processen waarbij spraken is van een lage mate van elaboratie (Webb et al., 1995). Wanneer men 
onderzoekt wat de functie is van interactieprocessen, wordt vaak onderscheid gemaakt in 
interactieprocessen die (1) bijdragen aan het verwerven van kennis en inzicht en het oplossen van 
het probleem (de zogenaamde content space of collaboration) en (2) bijdragen aan het onderhouden 
en reguleren van het groepsproces (de relational space of collaboration, zie bijvoorbeeld Barron, 2003; 
Janssen & Bodemer, 2013). 

 
3.4.2. Zoektocht in relevante databases en gebruikte trefwoorden 

 
Bij het zoeken naar relevante studies zijn de volgende  sets van trefwoorden gecombineerd: 
 

(1) collaborative learning, cooperative learning, small group learning, peer-assisted learning, peer-based 
learning. Daarbij is ook gebruik gemaakt van variaties waarbij het woord “learning” werd 
vervangen door “instruction”, “work”, “interaction” en “methods”. 

(2) indergarten, primary education, primary school, elementary school, elementary education, high 
school, secondary education, secondary school en middle school. 

 
Deze combinatie van sets van trefwoorden is ingevoerd in drie grote elektronische databases: 

Web of Science, ERIC en PsychINFO. Na het verwijderen van duplicaten bleven 4213 potentiële studies 
over. 

 
3.4.3. Inclusie- en exclusiecriteria 

 
Van de 4213 potentiële studies is vervolgens bekeken of zij pasten in één van de volgende 

categorieën: 
 
(1) Studies die het effect van didactische vormgeving op interactieprocessen onderzochten; 
(2) Studies die het effect van interactieprocessen op leerprestaties onderzochten; 
(3) Studies die zowel (1) als (2) onderzochten. 

 
Na het lezen van alle 4213 abstracts leken 405 studies in één van bovenstaande categorieën te 

passen. Vervolgens werden de volgende inclusie- en exclusiecriteria toegepast op deze 405 studies: 
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(1) De studie moest betrekking hebben op samenwerkend leren; 
(2) De deelnemers aan het onderzoek moesten leerlingen uit het basis- of voortgezet onderwijs 

zijn; 
(3) De interactieprocessen tussen leerlingen moesten op dusdanige wijze geoperationaliseerd 

zijn dat ze kwantitatieve gegevens opleverden (bv. frequenties, percentages); 
(4) Voor studies in categorieën (1) en (3): De didactische vormgeving moest 

(quasi-)experimenteel gemanipuleerd zijn; 
(5) Voor studies in categorieën (2) en (3): De studie moest de relatie tussen interactieprocessen 

en leeruitkomsten kwantitatief onderzoeken, bijvoorbeeld met behulp van correlatie- of 
regressieanalyse; 

(6) Voor studies in categorieën (2) en (3): Leeruitkomsten moesten kwantitatief 
geoperationaliseerd zijn; 

(7) De studie diende voldoende statistische gegevens te bevatten om effectgroottes te kunnen 
berekenen; 

(8) De studie diende geschreven te zijn in een taal die de reviewers in voldoende mate 
beheersen (Engels, Duits of Nederlands); 

(9) De studie diende full-text beschikbaar te zijn voor de reviewers. 
 

Op basis van deze criteria werden 281 studies uitgesloten van de meta-analyse. In totaal 
bleken 124 studies geïncludeerd te kunnen worden in de meta-analyse: 59 in categorie (1), 40 in 
categorie (2) en 25 in categorie (3). 

 
3.4.4. Coderen van relevante variabelen 

 
Drie verschillende codeerschema’s zijn ontwikkeld om relevante kenmerken van de 

geïncludeerde studies te coderen. Het eerste codeerschema werd gebruikt om achtergrondinformatie van 
de betreffende studie te coderen, namelijk: (a) type publicatie, (b) kenmerken van de deelnemers aan 
het onderzoek, zoals leeftijd en geslacht, (c) groepssamenstelling met betrekking tot geslacht van de 
leerlingen, (d) groepssamenstelling met betrekking tot niveau van de leerlingen, (e) groepsgrootte, (f) 
taakkenmerken, zoals vakgebied, mate van afhankelijkheid tussen leerlingen en complexiteit van de 
taak en (g) overige kenmerken van de samenwerkingssituatie zoals beheersing van 
samenwerkingsvaardigheden, ondersteuning door de docent en communicatiemedium. 

 
Het tweede codeerschema werd gebruikt voor het coderen van studies in categorieën (1) en (3). Dit 

codeerschema bestond uit drie onderdelen. In het eerste deel van het codeerschema werd 
genoteerd welk aspect van de didactische vormgeving werd gemanipuleerd in de studie. Hierbij kon 
gekozen worden uit acht opties. Drie opties hadden betrekking op de manier waarop groepen 
werden samengesteld: (1) groepssamenstelling wat betreft niveau, (2) groepssamenstelling wat 
betreft geslacht en (3) groepssamenstelling wat betreft een overig kenmerk (bv. etniciteit). Twee 
opties hadden betrekking op taakkenmerken, namelijk (4) niveau van afhankelijkheid tussen leerlingen 
en (5) gehanteerde communicatiemedium. Eén optie, (6), was beschikbaar als de studie de 
beschikbaarheid van tools, ondersteuning en scaffolds manipuleerde. Een zevende optie was 
beschikbaar wanneer de studie manipuleerde of leerlingen getraind werden in 
samenwerkingsvaardigheden. Een laatste optie (8) was beschikbaar voor manipulaties die niet vielen 
onder één van de voorgaande opties. 

 
In het tweede deel van dit codeerschema werd de gekozen operationalisatie van 

interactieprocessen gecodeerd met behulp van de volgende codes: 
 
Hoe interactie verloopt 

11. Hulp geven – Hoge mate van elaboratie 
12. Hulp geven – Lage mate van elaboratie 
13. Vragen stellen – Hoge mate van elaboratie 
14. Vragen stellen – Lage mate van elaboratie 
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15. Reageren – Hoge mate van elaboratie 
16. Reageren – Lage mate van elaboratie 
17. Hulp ontvangen – Hoge mate van elaboratie 
18. Hulp ontvangen – Lage mate van elaboratie 
19. Algemeen – Hoge mate van elaboratie 
20. Algemeen – Lage mate van elaboratie 

Wat de functie van interactie is 
51. Content space – Taakniveau 
52. Content space – Meta niveau 
53. Relational space – Uitvoeringsniveau 
54. Relational space – Meta niveau 

Mate van participatie 
61. Participatie algemeen 
62. Participatie – on task 
63. Participatie – off task 
99. Overig 

 
In het derde deel van dit codeerschema werd informatie geregistreerd met betrekking tot de 

effectgrootte, zoals bijvoorbeeld de data die beschikbaar was om de effectgrootte te berekenen (bv. 
gemiddelden en standaarddeviaties, F-, of t-waardes), de grootte van de steekproef en de 
effectgrootte zelf. Het was hierbij mogelijk dat voor één studie meerdere effectgroottes berekend 
konden worden, bijvoorbeeld wanneer binnen één studie het effect van een aspect van de 
didactische vormgeving op meerdere operationalisaties van interactieprocessen werd onderzocht. 
Het onderzoek van Gabriele en Montecinos (2007) onderzocht bijvoorbeeld het effect van de mate 
van afhankelijkheid tussen leerlingen op twee operationalisaties van interactieprocessen (het 
reageren met een hoge mate van elaboratie en het ontvangen van hulp met een hoge mate van 
elaboratie). Deze studie leverde derhalve ook twee effectgroottes op. 

 
Het derde codeerschema werd gebruikt voor het coderen van studies in categorieën (2) en (3). Ook dit 

codeerschema bestond uit drie onderdelen. Het eerste deel had betrekking op de onderzochte 
operationalisatie van interactieprocessen. Hierbij werden dezelfde opties gehanteerd als in het 
tweede codeerschema. Het tweede deel van het schema had betrekking op de onderzochte 
afhankelijke variabele: leeruitkomsten. Hiermee werden de volgende aspecten gecodeerd: (a) het 
type leeruitkomst (cognitief, metacognitief, affectief-motivationeel en sociaal), en (b) de 
betrouwbaarheid van het gehanteerde meetinstrument. In het derde deel van het codeerschema 
werd informatie geregistreerd met betrekking tot de effectgrootte, zoals bijvoorbeeld de data die 
beschikbaar was om de effectgrootte te berekenen. Dit deel van het derde codeerschema was 
vergelijkbaar met laatste deel van het tweede codeerschema. 

 
Vier personen waren betrokken bij het coderen van de gevonden studies. Om de objectiviteit en 

betrouwbaarheid van het codeerproces te waarborgen werden 27 studies gebruikt om de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vast te stellen. Het percentage overeenstemming varieerde van 
66% tot 100%, Cohens kappa van .53 tot 1.00. Over alle categorieën was het percentage 
overeenstemming 93% en Cohens kappa .92. 

 
3.4.5. Berekening van effectgroottes 

 
Studies in categorie (1) betroffen studies waarbij vaak de gemiddelden van verschillende 

subgroepen (bv. heterogene versus homogene groepen) werden vergeleken. Voor dergelijke studies 
is Cohens d een voor de hand liggende effectgrootte. Echter voor studies in categorie (2) is Pearsons 
r een voor de hand liggende effectgrootte, omdat het hier studies betreft die de samenhang tussen 
een bepaald interactieproces en leeruitkomsten onderzoeken. Om de interpretatie en de 
vergelijkbaarheid van de gerapporteerde effectgroottes te vergemakkelijken, is ervoor gekozen om 
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slechts één maat voor effectgrootte te berekenen voor alle studies. Hierbij is de keuze gevallen op 
Pearsons r.3 

 
Veel geïncludeerde studies leverden meer dan één effectgrootte op. Wanneer deze 

effectgroottes verschillende constructen representeren, wordt de assumptie van onafhankelijke 
waarnemingen niet geschonden. Wanneer binnen één studie echter meerdere effectgroottes 
berekend kunnen worden voor hetzelfde construct (bv. mate van participatie), dan wordt deze 
assumptie wel geschonden. Wanneer binnen één studie meerdere effectgroottes voor hetzelfde 
construct berekend konden worden, werd een gewogen, gemiddelde effectgrootte voor het 
betreffende construct berekend. Voor elke studie konden derhalve meerdere effectgroottes 
berekend worden, maar deze hadden wel betrekking op verschillende constructen. 

 
3.5. Resultaten 

 
3.5.1. Onderzoeksvraag 1 

 
In totaal waren er 84 studies beschikbaar die onderzochten welke invloed de didactische 

vormgeving van samenwerkend leren op interactieprocessen heeft. Omdat veel van deze 84 studies 
meerdere operationalisaties van interactieprocessen onderzochten, was het totaal aantal beschikbare 
effectgroottes veel hoger, namelijk 332. 

 
Voor het effect van groepssamenstelling met betrekking tot het niveau van leerlingen (heterogeen 

versus homogeen), waren 24 effectgroottes beschikbaar. Geen van deze effectgroottes bleek 
significant. De interpretatie hiervan is dat het heterogeen samenstellen van groepen wat betreft 
niveau geen invloed blijkt te hebben op de interactieprocessen tijdens het samenwerken. Hoewel de 
gevonden effectgroottes niet significant bleken, is het echter opvallend dat de gevonden 
effectgroottes zonder uitzondering negatief zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld de gevonden effectgrootte 
voor het effect van heterogeen groeperen wat betreft niveau op interactie gericht op het werken 
aan de taak en de inhoud -0.19 te zijn. Dit betekent dat de interactie van leerlingen in heterogene 
niveaugroepen minder gericht is op het bespreken van inhoudelijke begrippen, probleem oplossen, 
etc. 

 
Zes effectgroottes waren beschikbaar om het effect van groepssamenstelling met betrekking tot het 

geslacht van leerlingen (heterogeen versus homogeen) op interactieprocessen te onderzoeken. 
Vanwege dit kleine aantal effectgroottes, is ervoor gekozen om een random effects meta-analyse uit 
te voeren waarbij deze zes effectgroottes werden gecombineerd in één analyse. Hieruit blijkt dat in 
heterogene groepen met betrekking tot geslacht leerlingen hogere niveaus van interactie laten zien 
dan in homogene groepen, r = +0.13, p = .02. 

 
Dertien effectgroottes waren beschikbaar om te onderzoeken of andere aspecten van 

groepssamenstelling dan niveau en geslacht een effect hebben op interactieprocessen. Een random 
effects meta-analyse liet zien dat leerlingen in heterogene groepen hogere niveaus van interactie 
laten zien, dan leerlingen in homogene groepen, r = +0.25, p < .01. 

 
Een groot aantal effectgroottes, namelijk 31, had betrekking op de mate van afhankelijkheid tussen 

groepsleden. De uitgevoerde mixed effects meta-analyse laat zien dat wanneer er een hoge mate van 
afhankelijkheid is tussen leerlingen, zij minder vaak off-task zijn dan wanneer er sprake is van een lage 
mate van afhankelijkheid, r = -0.32, p < .00. Bovendien bevat de interactie tussen leerlingen bij een 
hoge mate van afhankelijkheid vaker een hoog niveau van elaboratie, dan bij een lage mate van 

                                                
3 De vuistregels die Cohen (1988) hanteert voor het kwalificeren van effectgroottes uitgedrukt in Pearsons r 
zijn: r = +0.10 betreft een klein effect, r = +0.30 betreft een gemiddeld effect en r = +0.50 betreft een groot 
effect. 
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afhankelijkheid, r = +0.44, p = .02. Opvallend is echter dat bij een hoge mate van afhankelijkheid de 
interactie tussen leerlingen ook vaker een laag niveau van elaboratie bevat, r = +0.38, p = .01. 

 
Zes effectgroottes waren beschikbaar om het effect van het gebruikte communicatiemedium (face-

to-face versus computer-gemedieerd) te onderzoeken. Het gebruikte communicatiemedium blijkt 
echter een verwaarloosbaar effect op interactieprocessen te hebben, r = +0.07, p = .83. 

 
Om het effect van tools, ondersteuning en scaffolds op interactieprocessen te onderzoeken, waren 

44 effectgroottes beschikbaar. Tools, ondersteuning en scaffolds bleken het grootste effect op on-
task participatie te hebben, r = +0.56, p < .01. Wanneer leerlingen relevante ondersteuning 
ontvangen tijdens de samenwerking, blijken ze vaker on-task te zijn dan leerlingen die niet dergelijke 
ondersteuning ontvangen. Significante effectgroottes werden ook gevonden voor elaboratie van 
zowel hoog als laag niveau, respectievelijk r = +0.38, p < .00 en r = +0.23, p < .00. Aan de ene kant 
kan adequate ondersteuning leerlingen stimuleren om tijdens het samenwerken elaboratie van hoog 
niveau te gebruiken, als elaboratie van laag niveau. Daarnaast blijkt dat adequate ondersteuning 
leerlingen kan helpen bij het reguleren van samenwerking en samenwerkingsprocessen (bijvoorbeeld 
het monitoren en evalueren van het groepsproces), r = +0.25, p < .00. 

 
Het grootste aantal effectgroottes, namelijk 197, had betrekking op het effect van het 

voorbereiden van leerlingen voor samenwerkend leren op interactieprocessen. Zulke voorbereiding 
bestond vaak uit het aanbieden van een training in bepaalde samenwerkingsvaardigheden aan 
leerlingen. Het trainen van samenwerkingsvaardigheden blijkt het grootste effect te hebben op on-
task participatie, r = +0.39, p < .00. Dit betekent dat wanneer leerlingen goed worden voorbereid op 
samenwerkend leren, bijvoorbeeld door getraind te worden in het gebruiken van bepaalde 
samenwerkingsvaardigheden, zij vaker on-task zijn dan leerlingen die niet op samenwerkend leren 
zijn voorbereid. Dergelijke voorbereiding blijkt ook off-task participatie te verminderen, r = -0.25, 
p < .00. Wanneer leerlingen adequaat voorbereid worden op samenwerkend leren, blijken zij 
bovendien ook vaker elaboratie van hoog niveau te gebruiken, r = +0.35, p < .00, meer gericht te zijn 
op communicatie over de taak en de inhoud (taakinhoud bespreken, probleem oplossen) , r = +0.15, 
p = .03, en het onderhouden van een positief groepsklimaat (wederzijds begrip bewaken, positief 
klimaat vasthouden), r = +0.20, p = .00. 

 
3.5.2. Onderzoeksvraag 2 

 
In totaal waren 65 studies beschikbaar voor het beantwoorden van onderzoeksvraag twee. Deze 

65 studies leverden 174 effectgroottes op die gebruikt konden worden om de invloed van 
interactieprocessen op leeruitkomsten te bepalen.  

 
Wanneer de interactie van leerlingen een hoge mate van elaboratie bevat, dan heeft dit een 

positief effect op leeruitkomsten, r = +0.17, p < .00. Dit geldt met name voor het reageren met een 
hoge mate van elaboratie, r = +0.34, p < .00, het geven van hulp met een hoge mate van elaboratie, 
r = +0.21, p < .00, en het ontvangen van antwoorden met een hoge mate van elaboratie, r = +0.14, 
p < .00. Wanneer de interactie van leerlingen een lage mate van elaboratie bevat, dan heeft dit 
gemiddeld genomen een negatief, maar niet-significant effect op leeruitkomsten, r = -0.08, p = .10. 

 
Wanneer leerlingen gericht zijn op het bespreken van de taakinhoud door bijvoorbeeld 

inhoudelijke begrippen te bespreken en problemen op te lossen, draagt dit significant bij aan hun 
leeruitkomsten, r = +0.39, p < .00. Wanneer leerlingen bezig zijn met het onderhouden van een 
positief groepsklimaat, blijkt dit niet direct significant bij te dragen aan hun leerprestaties. 

 
De mate van participatie van leerlingen blijkt ook significant samen te hangen met 

leeruitkomsten. Wanneer deze on-task is, draagt dit positief bij aan leeruitkomsten, r = +0.22, 
p < .00. Wanneer deze echter off-task is, draagt dit negatief bij aan leeruitkomsten, r = -0.17, p < .00. 
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3.6. Conclusie en discussie 
 

De uitkomsten van de uitgevoerde meta-analyse zijn samengevat in Figuur 1. 
 
Uit deze meta-analyse blijkt dat het voorbereiden van leerlingen op samenwerkend leerlingen van 

groot belang is. Wanneer leerlingen voorbereid worden op het samenwerken, bijvoorbeeld doordat 
zij getraind worden in het gebruiken van bepaalde samenwerkingsvaardigheden of sociale 
vaardigheden, blijkt dit een positief effect te hebben op de interactieprocessen tussen leerlingen. Zo 
vergroot adequate voorbereiding de on-task participatie en verkleint dit de off-task participatie, het 
interacteren met een hoge mate van elaboratie en het inhoudelijk bespreken van de taak of het 
probleem (concepten uitleggen, probleem oplossen).  
 

Ook de mate van afhankelijkheid tussen leerlingen blijkt een invloed te hebben op 
interactieprocessen tijdens samenwerkend leren. Wanneer er gezorgd wordt voor een grote mate 
van afhankelijkheid tussen leerlingen, draagt dit bij aan het interacteren met een hoge mate van 
elaboratie en doet dit off-task participatie afnemen. Daarentegen blijkt een hoge mate van 
afhankelijkheid ook te kunnen leiden tot interactie met een laag niveau van elaboratie. Dit kan 
verklaard worden doordat voor het stimuleren van productieve interactie tussen leerlingen, wellicht 
een combinatie van adequate voorbereiding én een hoge mate van afhankelijkheid nodig is. Dit wordt 
onder andere bevestigd door eerder onderzoek van Lew, Mesch, Johnson en Johnson (1986).  
 

Bovendien blijkt dat het bieden van ondersteuning aan leerlingen aan de hand van tools, 
(computer)ondersteuning en scaffolds invloed kan hebben op de samenwerking tussen leerlingen. Deze 
ondersteuning kan positief zijn, doordat zij bijvoorbeeld bijdraagt aan on-task participatie, elaboratie 
van hoog niveau en het reguleren van het leerproces. Deze ondersteuning kan echter ook negatieve 
effecten hebben, bijvoorbeeld door bij te dragen aan elaboratie van laag niveau. Dit kan verklaard 
worden door de grote verscheidenheid aan ondersteuning die in de beschikbare studies werd 
geboden. Tools, ondersteuning en scaffolds zijn vaak ontworpen met het oog om een specifiek 
aspect van samenwerking tussen leerlingen te ondersteunen. Daarom is het wellicht niet 
verwonderlijk dat ondersteuning die is ontwikkeld om on-task participatie te bevorderen een ander 
effect heeft op de samenwerking van leerlingen dan ondersteuning die gericht is op het stimuleren 
van samenwerking met een hoge mate van elaboratie. 

 
Het communicatiemedium blijkt geen effect te hebben op interactieprocessen tijdens 

samenwerkend leren. Dit wordt mogelijk verklaard door het relatief kleine aantal beschikbare 
effectgroottes. 
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Figuur 1: Uitkomsten van de uitgevoerde meta-analyse. 

 
 
Groepssamenstelling blijkt verrassend slechts een beperkt effect te hebben op interactieprocessen. 

Zo vonden we bijvoorbeeld geen effect van groepssamenstelling wat betreft niveau op interactie. Dit 
is verrassend omdat in de literatuur over samenwerkend leren veelvuldig wordt geadviseerd om 
leerlingen heterogeen te groepen wat betreft niveau (bv. Johnson, Johnson, & Holubec, 1998; 
Johnson & Johnson, 1999). Daarnaast heeft onderzoek ook laten zien dat in heterogene groepen 
leerlingen vaak betere leerprestaties behalen dan in homogene niveaugroepen (zie bijvoorbeeld 
Azmitia, 1988; Hooper & Hannafin, 1991; Tudge, 1989). Een mogelijke verklaring voor het beperkte 
effect van groepssamenstelling wat betreft niveau op interactie ligt in het feit dat in deze meta-
analyse niet gecorrigeerd kon worden voor het niveau van de individuele leerling. Het is niet 
mogelijk om het effect van heterogene niveaugroepen uit te splitsen voor leerlingen van hoog en laag 
niveau. Groepssamenstelling met betrekking tot sekse van de leerlingen heeft daarentegen wel een 
effect  op interactieprocessen tijdens samenwerkend leren. In heterogene groepen wat betreft 
geslacht wordt een hoger interactieniveau bereikt dan in homogene groepen.  
 

De uitgevoerde meta-analyse schept ook licht op de vraag welke interactieprocessen tijdens 
samenwerkend leren bijdragen aan de leeruitkomsten van leerlingen. Zo blijken interactieprocessen 
die gericht zijn op het bespreken van de taak en de inhoud (uitleggen, concepten bespreken, ideeën 
opperen), elaboratie van hoog niveau en on-task participatie positief samen te hangen met 
leeruitkomsten. Off-task participatie hangt daarentegen negatief samen met leeruitkomsten. 

 
De uitkomsten van deze meta-analyse zijn mogelijk van belang voor leerkrachten die gebruik 

maken of gebruik willen maken van samenwerkend leren in hun onderwijs. Op de eerste plaats laten 
de resultaten van deze meta-analyse zien welke didactische maatregelen bevorderend kunnen 
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werken voor het aanmoedigen van effectieve interactieprocessen tussen leerlingen tijdens het 
samenwerken. Met name het goed voorbereiden van leerlingen op de aanstaande samenwerking 
door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan relevante samenwerkingsvaardigheden is een 
veelbelovende didactische maatregel. Daarnaast heeft ook het creëren van positieve wederzijdse 
afhankelijkheid tussen leerlingen een positief effect op de samenwerking die leerlingen vertonen. 
Daarnaast kan door het goed en gericht aanbieden van adequate tools, (computer)ondersteuning of 
scaffolds het interactieproces verder positief gestimuleerd worden. 

 
Wanneer leerkrachten vervolgens de interactie in samenwerkende groepen begeleiden, zijn er 

duidelijke interactieprocessen aan te wijzen die verder aangemoedigd kunnen worden: het 
inhoudelijk bespreken van de taakinhoud (concepten bespreken, ideeën opperen, problemen 
oplossen), interacteren met een hoge mate van elaboratie en on-task participatie dragen allen bij aan 
het realiseren van positieve leeruitkomsten en kunnen dus gestimuleerd worden. Off-task 
participatie heeft een negatieve invloed op leeruitkomsten leerkrachten zouden hier alert op kunnen 
zijn en hun leerlingen kun aanspreken wanneer zij te vaak off-task zijn. 
 

  


