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1. Inleiding 

Samenwerkend leren wordt als een “succesverhaal” aangeduid doordat in de afgelopen decennia 

een groot aantal studies heeft aangetoond dat samenwerkend leren cognitieve, meta-cognitieve, 

affectief-motivationele en sociale leeropbrengsten teweeg kan brengen (Johnson & Johnson, 2009). 

Samenwerkend leren is een effectieve onderwijsstrategie die bijvoorbeeld de leerprestaties van 

leerlingen bevordert. Zo laten drie recente meta-analyses (Kyndt et al., 2014; Rohrbeck, Ginsburg-

Block, Fantuzzo & Miller, 2003; Roseth, Johnson & Johnson, 2008) zien dat samenwerkende 

leerlingen betere leerprestaties behalen dan leerlingen die individueel werken.  

Hoewel onderzoek naar samenwerkend leren dus een lange traditie kent, is het des te opvallender 

dat het overgrote deel van dit onderzoek zich richt op de manier waarop samenwerkend leren de 

leerprestaties van leerlingen beïnvloedt. Veel onderzoek naar samenwerkend leren kan dus 

aangeduid worden als effect-onderzoek (cf. Dillenbourg, Baker, Blaye, & O'Malley, 1996; Janssen, 

Kirschner, Erkens, Kirschner & Paas, 2010). Proces-onderzoek heeft daarentegen laten zien dat de 

interactie tussen leerlingen tijdens samenwerkend leren een belangrijke voorspeller is voor hetgeen 

leerlingen vervolgens leren tijdens deze samenwerking (zie bijvoorbeeld Webb & Mastergeorge, 

2003). Dit proces-onderzoek heeft laten zien dat de interactie tussen leerlingen tijdens het 

samenwerken een belangrijke voorspeller is van hetgeen leerlingen leren van de samenwerken. 

Daarnaast hebben deze studies aangetoond dat de interactie tussen leerlingen ondersteund moet 

worden: leergerichte interactie vindt niet zonder meer plaats. Daarbij is echter de rol van de leraar 

tijdens dit proces belangrijk (Kaendler, Wiedmann, Rummel, & Spada, 2015): de leraar diagnosticeert 

de voortgang en intervenieert waar nodig (Van de Pol, Volman, Oort & Beishuizen, 2014). Zonder 

adequate begeleiding bestaat de kans dat de samenwerking tussen leerlingen niet optimaal 

verloopt, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld moeite 

hebben met het bedenken van een taakstrategie of in conflict raken (Salomon & Globerson, 1989). 

Wanneer leraren problemen niet tijdig signaleren en niet adequaat interveniëren, kunnen de 

kwaliteit van het samenwerkingsproces en de uiteindelijke leerprestaties hieronder lijden (Van de 

Pol et al., 2014). 

 

1.1 De rol van de leraar bij het begeleiden van samenwerkend leren 

Het overgrote deel van het onderzoek naar samenwerkend leren richt zich dus op de leereffecten 

ervan bij leerlingen of de samenwerkingsprocessen tussen leerlingen. De studies die wél verricht zijn 

naar de manier waarop leraren samenwerkingsprocessen begeleiden, geven echter aanleiding om te 

constateren dat deze begeleiding van groot belang is. Zo vonden Webb et al. (2008) dat leraren 

verschilden in de mate waarop ze samenwerkende leerlingen vroegen om uitgebreide toelichtingen 

te geven bij hun antwoorden. Deze verschillen werkten ook door in de discussies die leerlingen met 

elkaar voerden: wanneer de leraar leerlingen stimuleerde om uitgebreide uitleg te geven, dan 

gebeurde dat ook vaker dan wanneer de leraar dat niet deed. Andere studies laten daarnaast zien 

dat bijvoorbeeld ook de mate waarin de leraar tijdens de begeleiding expliciete en directe instructie 

geeft, samenhangt met de manier waarop leerlingen vervolgens samenwerken (Chiu, 2004; Meloth 

& Deering, 1999). Er is dus empirische onderzoek dat de assumptie ondersteunt dat de manier 
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waarop leraren samenwerkende groepen ondersteunen het leerproces van deze groepen 

beïnvloedt. 

De studies die verricht zijn naar de manieren waarop leraren samenwerkend leren begeleiden en de 

mogelijke effecten van deze begeleidingstrategieën verschillen onderling behoorlijk van elkaar. 

Terwijl sommige studies zich vooral richten op het beschrijven van mogelijke begeleidingsstrategieën 

(zie bijvoorbeeld Gillies & Boyle, 2008), pogen anderen in kaart te brengen hoe de begeleiding van 

de leraar de samenwerking tussen leerlingen of de individuele leeropbrengst van leerlingen 

beïnvloedt (zie bijvoorbeeld Dekker & Elshout-Mohr, 2004; Jadallah et al., 2011). Daarnaast 

verschillen de studies onderling wat betreft de gehanteerde onderzoeksmethodologie. Een aantal 

studies hanteert een kwalitatieve methodologie die er vooral op gericht is om 

begeleidingsstrategieën te beschrijven en te classificeren (zie bijvoorbeeld Ding, Li, Piccolo, & Kulm, 

2007; Leeuwen, Janssen, Erkens, & Brekelmans, 2013). Daarnaast is er een groep studies die tracht 

begeleidingsstrategieën te kwantificeren en probeert te onderzoeken of bijvoorbeeld context- en 

leraarsfactoren het voorkomen van bepaalde strategieën beïnvloedt (zie bijvoorbeeld De Smet, Van 

Keer, De Wever, & Valcke, 2010; Gillies & Khan, 2008). Tenslotte zijn er studies die trachten 

docentbegeleiding van samenwerkend leren te onderzoeken door gebruik te maken van zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden (mixed methods onderzoek). Concluderend kan 

gesteld worden dat er onder andere wat betreft onderzoeksvragen en onderzoeksmethodologie 

grote verschillen bestaan tussen de studies naar begeleidingsstrategieën van leraren.  

 

1.2 Eerdere overzichtsstudies naar de rol van de leraar tijdens samenwerkend leren 

Een aantal recente reviews (zie onder andere Dobber, Tanis, Zwart, & Van Oers, 2014; Kaendler et 

al., 2015; Webb, 2009) hebben gepoogd een overzicht te geven van het beschikbare onderzoek naar 

de manier waarop leraren samenwerkend leren begeleiden. De overzichtsstudies van Webb (2009) 

en Kaendler et al. (2015) geven vooral een beschrijving van de rol en het belang van de leraar tijdens 

verschillende fasen van samenwerkend leren (voorbereiding, uitvoering en evaluatie). De leraar 

houdt zich bezig met voorbereidend werk, bijvoorbeeld het samenstellen van de groepen en het 

voorbereiden van leerlingen op de collaboratieve taak (Webb, 2009). Ook wordt het belang 

beschreven van het achteraf evalueren van samenwerkend leren (Kaendler et al., 2015). Wat betreft 

de daadwerkelijke uitvoering van de collaboratieve taak is de algemene conclusie dat leraren een 

belangrijke rol kunnen spelen bij het faciliteren van dialogen tussen leerlingen die het leren 

bevorderen. Leraren staan model voor de leerlingen wat betreft interactievaardigheden (Dobber et 

al., 2014), en kunnen leerlingen bijvoorbeeld stimuleren om hun ideeën uit te leggen aan hun 

groepsgenoten en om elkaar verdiepende vragen te stellen (Webb, 2009).  

De reeds gepubliceerde reviews hebben vooral als doel een theoretische inkadering te geven van de 

begeleidingsstrategieën van leraren en de mogelijke invloed hiervan op samenwerkende leerlingen. 

In mindere mate worden in deze reviews de uitkomsten besproken van onderzoek waarin het 

verband tussen begeleidingsstrategieën en gedragingen van samenwerkende groepen wordt 

geanalyseerd. Deze resultaten worden gebruikt in narratieve besprekingen en illustraties van de 

interacties tussen leraren en samenwerkende leerlingen. Het ontbreekt echter aan een 

systematische synthese van de relatie tussen begeleidingsstrategieën van leraren en 

leerlinginteracties.  
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1.3 Het trainen van docent om docentbegeleiding van samenwerkend leren te ondersteunen 

Hoewel het duidelijk is dat leraren een belangrijke rol spelen bij het goed verlopen van 

samenwerkend leren, heeft onderzoek ook laten zien dat het adequaat begeleiden van 

samenwerkende groepen geen gemakkelijke taak is (Gillies & Boyle, 2010; Van Leeuwen et al., 

2015). Dit komt onder andere doordat leraren tijdens het begeleiden diverse groepen tegelijkertijd 

in de gaten moeten houden, ondersteuning moeten bieden bij de uitvoering van de taak én bij het 

samenwerkingsproces. Ze moeten daarnaast besluiten of het nodig is om te interveniëren en, 

wanneer ze dit nodig vinden, vervolgens ook besluiten hoe te interveniëren. Samenwerkend leren 

vraagt dus veel meer van een leraar dan enkel leerlingen bij elkaar zetten in groepen en hen  

instrueren om samen te werken (Kaendler et al., 2015). 

Dat het begeleiden van samenwerkend leren complex is, wordt ookduidelijk uit diverse studies. 

Onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat leraren het lastig vinden om duidelijk aan leerlingen uit 

te leggen welke manier van hulp geven en vragen van hen  verwacht wordt tijdens het samenwerken 

(Wosnitza et al., 2015). Leraren blijken het daarnaast moeilijk te vinden om te zorgen dat groepen 

taakgericht zijn tijdens het samenwerken (Gillies & Boyle, 2010). Bovendien bestaan er bij leraren 

misconcepties over bijvoorbeeld de doelen van samenwerkend leren (Koutselini, 2008).  

Omdat leraren een belangrijke rol spelen bij het wel of niet succesvol verlopen van het 

samenwerkingsproces, is het belangrijk dat zij hierop worden voorbereid. Leraren dienen te 

beschikken over de kennis en vaardigheden die hen in staat stellen om samenwerkend leren te 

implementeren en adequaat te begeleiden. Het trainen van leraren is daarbij een manier waarop zij 

bekend kunnen raken met zowel de theoretische uitgangspunten van samenwerkend leren als de 

materialen en lesplannen die hen in staat stellen samenwerkend leren te implementeren (Kaendler, 

Wiedmann, Leuders, Rummel, & Spada, 2016). Het trainen van leraren kan hen daarnaast stimuleren 

om de interventies in te zetten die bijdragen aan de leergerichte interacties van leerlingen.  

Er is echter nog geen overzichtsstudie uitgevoerd naar de effecten van dergelijke training. Daarnaast 

is er ook nog een overzicht dat laat zien welke aspecten van de begeleiding van samenwerkend leren 

ondersteund worden door het trainen van leraren. Een tweede doel van dit onderzoek, naast het 

samenvatten van de effecten van docentbegeleiding tijdens samenwerkend leren, is om de 

literatuur over de effecten van training op docentbegeleiding samen te vatten. 

 

1.4 Doelen en onderzoeksvragen van de review 

Het eerste doel van deze overzichtsstudie is om de invloed van de leraar tijdens de uitvoeringsfase 

van het samenwerkend leren te onderzoeken. Het gaat daarbij om de rol van de leraar terwijl 

leerlingen werken aan een samenwerkingstaak. Het doel is om daarbij, in tegenstelling tot eerdere 

overzichtsstudies, een systematische en omvattende literatuurstudie te doen door systematisch alle 

studies samen te vatten die het effect van docentbegeleiding tijdens samenwerkend leren  op de 

leerlinginteracties onderzoeken. Een tweede doel is daarbij om te onderzoeken welke rol de training 

van leraren speelt bij het succesvol begeleiden van samenwerkend leren. Daardoor wordt het 
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mogelijk vast te stellen welke docentbegeleiding effectief is en of deze manieren van begeleiding te 

trainen zijn.  

Zoals eerder al werd opgemerkt hanteren studies die het effect van docentbegeleiding tijdens 

samenwerkend leren onderzoeken verschillende onderzoeksmethoden: kwantitatief, kwalitatief of 

mixed methods. Omdat het doel van deze studie is om een omvattende synthese van het 

beschikbare onderzoek te geven, zullen we een mixed methods review uitvoeren waarbij zowel 

kwantitatieve, kwalitatieve als mixed methods studies kunnen worden verwerkt (Pope, Mays, & 

Popay, 2007). 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

1. Hoe beïnvloeden verschillende begeleidingstrategieën van leraren tijdens samenwerkend leren de 

interactie tussen leerlingen en de daaropvolgende leerprestaties? 

2. Op welke manier beïnvloeden trainingsprogramma’s voor leraren de begeleidingsstrategieën die 

leraren gebruiken tijdens samenwerkend leren? 

 

2. Onderzoeksmethode 

2.1 Stap 1: Literatuurzoektocht 

Om geïncludeerd te worden in de review, dienden studies aan drie criteria te voldoen: 

1. Het onderzoek betreft een onderwijssituatie die voldoet aan veelgebruikte criteria voor het 

vormgeven van samenwerkend leren (bijvoorbeeld: er is sprake van een gezamenlijk doel; 

Dillenbourg, 1999). 

2. Het onderzoek richt zich op de aanwezigheid van een leraar die het samenwerkingsproces 

van leerlingen begeleidt. 

3. Het onderzoek diende zich te richten op het basis- of voortgezet onderwijs. 

 

Op basis van deze criteria zijn zoektermen geformuleerd waarmee gezocht is in de databases ERIC, 

PsycInfo, Scopus en Web of Science. Gebruikte zoektermen waren onder andere: “collaborative 

learning”, “cooperative learning”, “moderation”, “support” en “guidance”. 

 

2.2 Stap 2: Selectie van te includeren studies 



6 

 

 

Figure 1. Weergave van selectieproces studies in een flow chart. 

De literatuurzoektocht leverde 11.690 potentiële publicaties op. Aan de hand van een aantal 

stappen is besloten welke studies geïncludeerd konden worden in de review (zie Figuur 1). Het 

overgrote deel van de studies viel af door aan de hand van het titel en het abstract te beoordelen of 

de studie voldeed aan de drie geformuleerde inclusiecriteria. Na het beoordelen van alle titels en 

abstract, bleven nog 196 potentiële studies over. Van 168 van deze studies was het artikel 

beschikbaar. Vervolgens werd de gebruikte onderzoeksmethode van de overgebleven artikelen 

beoordeeld. In deze fase vielen 95 studies af omdat zij bijvoorbeeld geen gegevens presenteerden 

over het observeren van de leraar of de interactie tussen de docent en de leerlingen. 

Van de  overgebleven studies bleken acht studies theoretische of overzichtsartikelen. Deze studies 

weren niet geïncludeerd, maar de literatuurlijst van deze artikelen werd gebruikt om mogelijke 

nieuwe relevante studies te ontdekken. Daarnaast werd de publicatielijst van auteurs die driemaal of 

meer voorkwamen in de 73 geselecteerde studies doorgenomen om mogelijke nieuwe relevante 

studies te ontdekken. Deze sneeuwbalmethode leidde tot de vondst van 13 nieuwe studies die 

geïncludeerd konden worden. In totaal zijn uiteindelijk 78 studies geïncludeerd in de review. 58 van 

deze studies kon gebruikt worden voor onderzoeksvraag 1, 37 voor onderzoeksvraag 2 en 17 studies 

konden voor beide onderzoeksvragen gebruikt worden. 

 

2.3 Stap 3: Mixed methods synthese 

Doel van deze review was om zowel kwantitatieve als kwalitatieve studies naar de rol van de leraar 

tijdens samenwerkend leren te synthetiseren in één overzicht. Hiervoor zijn alle 78 geïncludeerde 

studies op kwalitatieve wijze verwerkt door voor elke studie samenvattende zinnen te formuleren 

die de resultaten van de betreffende studie weergaven (vgl. Dixon-Woods et al., 2006; Flemming, 

2010). Deze samenvattende zinnen werden over het algemeen geformuleerd naar aanleiding van 

bevindingen die in de Resultatensectie van een studie werden gepresenteerd. Een voorbeeld van 

een samenvattende zin is: “Teacher explanations have a positive influence on students’ on-task 
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behavior during collaborative learning”. Op deze wijze konden kwantitatieve als kwalitatieve studies 

op dezelfde wijze verwerkt worden. Eén studie kon meerdere samenvattende zinnen opleveren, 

bijvoorbeeld als de studie meerdere onderzoeksvragen bevatte die relevant waren voor onze 

review. De 78 geïncludeerde studies leverden in totaal 604 samenvattende zinnen op (M = 7.6 

zinnen per studie). 

Vervolgens werd elke studie beoordeeld op de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek. Deze 

kwaliteit bepaalde vervolgens het gewicht dat de betreffende studie kreeg in de synthese. Om de 

kwalitatieve studies te beoordelen is gebruik gemaakt van de evidence-based librarianship critical 

appraisal checklist (EBLCAC, Glynn, 2006). Voor de kwalitatieve studies van de Qualitative Research 

Checklist (QRC, Casp, 2006). Beide instrumenten bestaan uit een aantal ja/nee-vragen die ingaan op 

de kwaliteit van de studie. De EBLCAC bevat bijvoorbeeld een vraag of de studie gebruik maakt van 

een controlegroep en de QRC vraagt om een beoordeling of de selectie van deelnemers aan het 

onderzoek adequaat was. Nadat alle artikelen gecodeerd waren met ofwel de EBLCAC of de QRC, is 

voor elke studie een kwaliteitsmaat berekend op basis van de antwoorden. Deze maat kan variëren 

van 0 (lage kwaliteit) tot 1 (hoge kwaliteit). Vier onderzoekers waren betrokken bij het coderen van 

de studies. Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het coderen vast te stellen hebben deze 

onderzoekers 10 kwantitatieve met de EBLCAC en 10 kwalitatieve studies met de QRC gecodeerd. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Cohen’s kappa) was voor de EBLCAC .71 en voor de QRC .68. 

Deze mixed methods synthese stelde ons in staat om alle gevonden studies te verwerken. In totaal 

bleken er 367 (M = 6.3 per studie) samenvattende zinnen voor onderzoeksvraag 1 te formuleren en 

237 (M = 6.4 zinnen per studie) zinnen voor onderzoeksvraag 2. 

  

2.4 Stap 4: Thematische analyse 

In de laatste stap van de analyse zijn alle samenvattende zinnen thematisch gecategoriseerd om zo 

de resultaten van alle studies te kunnen synthetiseren. Hierbij zijn eerst de thematische zinnen van 

onderzoeksvraag 1 gecategoriseerd en vervolgens de zinnen van onderzoeksvraag 2. In beide 

gevallen is er in eerste instantie bottom-up gecategoriseerd. Dat wil zeggen, vanuit de data (de 

samenvattende zinnen) zijn categorieën geconstrueerd om zo de verschillende thema’s of 

categorieën die we aantroffen in de samenvattende zinnen te categoriseren. Deze procedure leek 

sterk op het proces van analyseren van kwalitatieve data zoals dat ook gebeurt in de gefundeerde 

theorie benadering (grounded theory approach, Boeije, 2010; Glaser & Straus, 2007).  

Onderzoeksvraag 1 betrof samenvattende zinnen die (a) betrekking hadden op de relatie tussen 

begeleidingsstrategieën van leraren en (b) de interactie tussen leerlingen en de daaropvolgende 

leerprestaties. De thematische analyse voor onderzoeksvraag 1 leverde daarom twee codebomen 

op: één met categorieën die betrekking hebben op begeleidingsstrategieën van leraren en één met 

categorieën die betrekking hebben op interactie tussen leerlingen en leerprestaties. Beide 

codebomen zijn weergegeven in Tabel 1 en 2. 

Voor onderzoeksvraag 2 (de relatie tussen trainingsprogramma’s voor leraren en 

begeleidingsstrategieën van leraren) is ook gebruik gemaakt van de eerste codeboom, omdat 
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daarmee ook het effect van trainingsprogramma’s op begeleidingsstrategieën gecategoriseerd kon 

worden. 

Tabel 1. Codeboom voor begeleidingsstrategieën. 

Code voor begeleidingsstrategieën  Definitie 

Hoofdcode Subcode  

Lesson structuring Classroom activities The type of learning activities teachers use in their 

sessions (individual versus collaborative) and the 

way these are ordered 

 CL elements The implementation of specific collaborative 

learning elements, such as interdependence 

between students 

 Goals and objectives Clarifying or setting the goals and objectives of 

collaboration 

 Use of objects Using objects in the classroom such as an 

interactive whiteboard or physical lesson planners 

Diagnosis  Asking Questions to understand the current 

situation, what problem students may have, and to 

grasp students’ understanding 

Means of 

intervention 

Prompting Giving a hint or a reminder, without supplying the 

solution or detailed instructions. 

Questioning Requesting particular information from students 

Encouragement / Praise Encouraging or praising as a means to motivate 

students 

Explaining / Modelling Providing direct answers or information, or showing 

students how to proceed 

Feedback Evaluating students’ behavior or work 

Classroom management Maintaining order and structure in the classroom 

Summarizing/revoicing Summarizing or paraphrasing what students said 

Focus of intervention Content meta  Defines what student activity the teachers’ 

intervention is aimed at. For definitions of the four 

types of activities, see Table 2.  

Content performance 

 Relational meta 

 Relational performance  

Characteristics Contingency The extent to which guidance is adapted to the 

needs of the students 

 Temporal aspects/ pace Specific timing or ordering of interventions 

 Teacher control The extent to which the teacher takes control of 

students’ learning processes, for example by 

providing solutions or explicit instruction on how to 

proceed 

 Student control The extent to which students have control over 

their own learning processes, for example by being 

able to determine their own problem solving 

strategies 

Frequency Teacher absence Absence of the teacher or of guidance provided by 

the teacher 

 Teacher presence Presence of the teacher or the occurrence of 

guidance provided by the teacher 

Other Bulk categories of teaching 

behavior 

When teacher guidance is considered without 

further specification of for example the employed 

means 

 

Naast het categoriseren van de onafhankelijke (codeboom 1) en afhankelijke variabele (codeboom 1 

en 2) van elke samenvattende zin, is ook de richting van de betreffende uitkomst gecodeerd. Elke 
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samenvattende zin beschreef een relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele: deze 

relatie kon positief, neutraal of negatief zijn. Uiteindelijk is voor elke samenvattende zin gecodeerd 

met betrekking tot de onafhankelijke variabele (codeboom 1), de afhankelijke variabele (codeboom 

1 en 2), richting en gewicht (gebaseerd op de EBLCAC of QRC score van de betreffende studie). 

Tabel 2. Codeboom voor interactie en uitkomsten van samenwerkend leren.  

Code for student behavior Definition 

Outcomes of CL   

Main code Sub code  

Learning outcomes Collaborative Collaborative outcomes of collaboration, such as 

the quality or correctness of the solution the group 

came up with 

 Individual Individual learning outcomes of collaboration, 

measured for example with a knowledge test 

   

Process of CL   

Main code Sub code  

Participation Interaction with object / 

learning environment 

How students engage in interaction with objects 

such as a digital learning environment 

 Participation on task When students are engaged with the learning 

materials 

 Participation off task When students are engaged with topics other than 

the learning materials 

Elaboration Low level elaboration Reflects lower quality interaction with little or no 

elaboration 

 High level elaboration Reflects high quality interaction, such as instances 

where the help given to other group members 

contains an elaborate explanation 

Activities Content performance  Activities related to the task and acquiring a deeper 

understanding of the associated knowledge 

domain, such as formulating answers, verbalizing 

ideas and discussing concepts 

 Content meta Activities related to discussing the best strategy to 

solve the task and related to monitoring task 

progress 

 Relational performance  Activities related to enabling students to interact 

meaningfully in the content space, such as focusing 

the discussion and checking group members’ 

understanding  

 Relational meta Activities related to discussing the best strategy to 

collaborate on the task, such as planning and 

monitoring the collaboration 

Characteristics of 

activities 

Teacher control  The extent to which the teacher takes control of 

students’ learning processes, for example by 

providing solutions or explicit instruction on how to 

proceed 

 Student control The extent to which students have control over 

their own learning processes, for example by being 

able to determine their own problem solving 

strategies 

Other Perception of teacher How teachers perceive the guidance provided by 

the teacher 
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3. Resultaten 

3.1 Onderzoeksvraag 1: Het effect van begeleidingsstrategieën  

In totaal hadden 58 studies betrekking op het effect van begeleidingsstrategieën op de interactie 

tussen leerlingen tijdens het samenwerken en de leeruitkomsten van het samenwerken. Op basis 

van deze 58 studies konden 367 samenvattende zinnen geformuleerd worden. Tabel 3 toont op de 

rijen de gecodeerde aspecten van docentbegeleiding, en in de kolommen of dit aspect een positief, 

negatoef, of neutraal effect had op de samenwerking. 

Tabel 3. Overzicht van het aantal studies (N) en gewicht (Score) van het beschikbare bewijs voor het 

effect van begeleidingsstrategieën op het samenwerkingsproces. 

 Negatief Neutraal Positief 

Begeleidingsstrategieën / categorieën N Score N Score N Score 

Bulk   3 2 3 2.05 

Collaborative learning elements 1 0.57 1 0.67 2 1.81 

Contingency of kwaliteit   4 2.88 8 4.66 

Diagnose 5 2.05 3 0.73 5 2.47 

Focus Content space meta level* 1 0.65 2 1.38 14 9.37 

Focus Content space performance level 7 4.85 5 3.135 29 18.50 

Focus Relational space meta level* 2 1.3 4 2.58 13 8.21 

Focus Relational space performance 

level* 

1 0.65 1 0.7 19 11.28 

Frequency - Teacher absence
# 

4 1.98 9 1.48 5 2.40 

Frequency - Teacher presence
# 

7 2.85 14 0 22 12.78 

Goals and objectives 1 0.75   1 0.75 

Means Classroom management 1 0.55 1 0.66 7 4.48 

Means Encouragement or Praise 3 1.7   9 5.83 

Means Explaining or Modelling
# 

9 5.83 2 1.33 17 10.45 

Means Feedback* 2 1.45 4 2.61 18 11.76 

Means Prompting* 5 2.98 2 1.46 20 11.94 

Means Questioning* 2 1.4 3 1.91 19 11.5 

Means Summarizing or revoicing 3 2.15   4 2.85 

Teacher dependence/teacher control
# 

5 3.15 4 0 5 2.9 

Teacher independence/student control* 3 2 1 0.7 11 7 

Temporal pattern 2 1.5   6 4.45 

Use of objects     3 2 

Grand Total 64 38.93 63 24.23 240 149.45 

Noot. Score = Som van gewicht samenvattende zinnen, N = aantal samenvattende zinnen.  

* over het algemeen een positief effect,
 #

 tegenstrijdige of gemengde resultaten. 

Tabel 3 laat zien dat het onderzoek naar de effecten van begeleidingsstrategieën zich richt op een 

groot aantal aspecten van het samenwerkingsproces van leerlingen. Deze tabel laat zien dat er een 

aantal begeleidingsstrategieën zijn die over het algemeen een positief effect hebben op de 

samenwerking van leerlingen. In de tabel worden deze aangeduid met een asterisk (*). Daarnaast 
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zijn er ook een aantal begeleidingsstrategieën die tegenstrijdige of gemengde effecten hebben. In 

Tabel 3 worden deze aangeduid met #. 

De meest opvallende positieve effecten betreffen: 

1. Wanneer leraren hun begeleiding richten op het metaniveau van de content space. Hiervan is 

sprake wanneer leraren in hun begeleiding aandacht hebben voor bijvoorbeeld het plannen van 

de taakuitvoering, leerlingen helpen bij het monitoren van hun voortgang of de voortgang en 

kwaliteit van producten evalueren. Wanneer leraren de focus van hun begeleiding richten op het 

metaniveau van de content space, heeft dit het meest duidelijk een positief effect op het 

taakniveau van de content space. Dat wil zeggen: wanneer docenten hun begeleiding richten op 

het proces van taakuitvoering, draagt dit ertoe bij dat leerlingen hun interactie meer richten op 

de inhoud van de samenwerking (bijvoorbeeld door vragen te stellen, antwoord te geven, etc.). 

Daarnaast gaan leerlingen zich dan óók meer richten op het proces van taakuitvoering, door 

bijvoorbeeld te overleggen over de planning van de taak of de kwaliteit van de taakuitvoering te 

evalueren. Tenslotte is er in de manier waarop leerlingen met elkaar interacteren vaker sprake 

van een hoge mate van elaboratie wanneer leraren hun begeleiding richten op het metaniveau 

van de content space: wanneer leerlingen elkaar dan uitleg geven gebruiken zij bijvoorbeeld 

uitgebreidere argumenten en meer gedetailleerde informatie. 

2. Wanneer leraren hun begeleiding richten op het metaniveau van de relational space. Hiervan is 

sprake wanneer leraren in hun begeleiding aandacht hebben voor het proces van de 

samenwerking tussen leerling. Door bijvoorbeeld leerlingen te laten nadenken over de manier 

waarop ze met elkaar samenwerken, leerlingen aan te sporen doelen en rollen te verdelen, 

enzovoorts. In de meeste studies heeft het richten van de begeleiding op het metaniveau van de 

relational space het resultaat dat leerlingen zich in hun samenwerking ook meer richten op het 

metaniveau van de relational space. De interactie tussen leerlingen weerspiegelt dan de focus 

van de begeleiding door de docent. 

3. Wanneer leraren hun begeleiding richten op het taakniveau van de relational space. Hiervan is 

bijvoorbeeld sprake wanneer leraren zich in hun begeleiding richten op de sfeer in de groep en 

de groepscohesie. Deze aandacht in de begeleiding heeft als belangrijkste effect dat leerlingen 

zich tijdens hun samenwerking ook meer gaan richten op het taakniveau van de relational space. 

Daarnaast zorgt deze aandacht van leraren ook voor meer taakgerichte interactie van leerlingen 

tijdens de samenwerking. 

4. Wanneer leraren tijdens hun begeleiding gebruik maken van feedback, prompting en 

vraagstellen of doorvragen. De beschikbare studies geven ook aan welke 

begeleidingsstrategieën over het algemeen een positief effect hebben op de samenwerking van 

leerlingen. Dit zijn het geven van feedback, het geven van prompts en het stellen van vragen of 

het doorvragen. Deze strategieën hebben het meest duidelijk een positief effect op het 

taakniveau van de content space. Dit betekent dat wanneer leraren tijdens het begeleiden 

feedback geven of vragen stellen, leerlingen zich tijdens hun interactie meer gaan richten op de 

inhoud van de taak en het oplossen van de taak. Daarnaast zorgen deze strategieën er ook voor 

dat leerlingen tijdens de interactie meer taakgericht participeren. 

 

De meest opvallende gemengde of tegenstrijdige effecten betreffen: 

1. De aanwezigheid of afwezigheid van leraren tijdens de begeleiding. Uit de resultaten komt het 

beeld naar voren dat leraren een duidelijke balans moeten bewaren in de mate waarin zij aan- of 

afwezig zijn tijdens de begeleiding van samenwerkende groepen. Aan de ene kant laten de 

beschikbare studies zien dat wanneer leraren duidelijk aanwezig zijn door actief groepen te 

begeleiden dit een positief effect heeft op de interactie van leerlingen. Zo zorgt een leraar die 

duidelijk aanwezig is tijdens het samenwerkingsproces vaak voor meer taakgerichte interactie 

van leerlingen en voor meer interactie tussen leerlingen die is gericht op het uitvoeringsniveau 
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van de relational space (sfeer in de groep, cohesie). Aan de andere kant laten sommige studies 

zien dat aanwezigheid van leraren negatieve effecten heeft op de interactie van leerlingen. Het 

tegenovergestelde geldt ook: de afwezigheid van leraren tijdens het samenwerkingsproces kan 

negatieve effecten hebben op de samenwerking van leerlingen. Van de andere kant blijkt echter 

ook dat in sommige situaties een leraar die wat op de achtergrond begeleidt, en dus wat meer 

afwezig is, positieve effect kan hebben op het samenwerkingsproces van leerlingen. De mate 

waarin leraren controle over het samenwerkings- en leerproces bij zichzelf houden of aan de 

leerlingen overlaten kan dus een verschillend effect hebben op de samenwerking van leerlingen. 

2. De mate waarin leraren controle over het leer- en samenwerkingsproces houden of overlaten aan 

leerlingen. De mate waarin leraren controle over het samenwerkings- en leerproces bij zichzelf 

houden of aan de leerlingen overlaten kan een verschillend effect hebben op de samenwerking 

van leerlingen. In sommige situaties heeft een leraar die relatief veel controle over het 

leerproces houdt een positief effect op de samenwerking van leerlingen, terwijl in andere 

situaties die een negatief effect heeft. Het beeld dat uit de studies naar voren komt, is dat het 

voor leraren een uitdagende taak is om een goede balans te vinden in het houden van controle 

of juist het uit handen geven van controle. 

3. Het uitleggen of modelleren. Wanneer leraren tijdens het begeleiden veel uitleggen of 

modelleren of voordoen, heeft dit in sommige situaties een positief effect en in andere een 

negatief effect. Uit onze analyses blijkt bijvoorbeeld dat in veel gevallen het uitleggen of 

modelleren ervoor zorgt dat leerlingen zich in hun interactie vaker gaan richten op het 

taakniveau van de content space: leerlingen gaan meer uitleggen, discussiëren over de inhoud 

enzovoorts. Toch vinden andere studies dat dit in sommige situaties juist minder vaak gebeurt 

wanneer leraren uitleggen of modelleren. Hetzelfde geldt voor taakgericht gedrag tijdens de 

samenwerking: in sommige studies vinden onderzoekers positieve effecten van uitleggen of 

modelleren op taakgericht gedrag tijdens de samenwerking, in andere studies worden negatieve 

effecten gevonden.  

 

3.2 Onderzoeksvraag 2: Het effect van trainingsprogramma’s voor leraren op 

begeleidingsstrategieën 

Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 2 waren 37 studies met in totaal 237 samenvattende 

zinnen beschikbaar (M = 6.4 zinnen per studie). In Tabel 4 zijn de uitkomsten van de synthese voor 

onderzoeksvraag 2 samengevat. De rijen tonen in dit geval op welk aspect van docentbegeleiding 

het effect van een docenttraining onderzocht is, en de kolommen tonen of de training een positief, 

negatief, of neutraal effect had op dit aspect. 

Uit Tabel 4 wordt duidelijk dat het effect van trainingsprogramma’s voor leraren op 

begeleidingsstrategieën van leraren overwegend positief is. Van de 237 samenvattende zinnen 

geven 146 zinnen een positief effect van trainingsprogramma’s op begeleiding weer.  

Uit Tabel 4 wordt duidelijk dat trainingsprogramma’s vooral effectief zijn in het verwerven van de 

vaardigheden die relevant zijn voor het implementeren van belangrijke elementen van 

samenwerkend leren (wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid). Tabel 4 laat 

ook zien dat trainingsprogramma’s voor leraren ook effect hebben op de mate waarin leraren 

controle houden over het leer- en samenwerkingsproces van hun leerlingen. Leraren die deelnemen 

aan trainingsprogramma’s gericht op samenwerkend leren en het begeleiden van samenwerkend 

leren dragen een deel van de controle over het leerproces over aan hun leerlingen. Het beschikbare 

onderzoek laat daarnaast zien dat trainingsprogramma’s  effect hebben op de mate waarin leraren 
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feedback geven tijdens het begeleiden: getrainde leraren doen dit over het algemeen vaker en 

uitgebreider. Hetzelfde geldt voor het geven van prompts. 

Aan de andere kant laat Tabel 4 ook zien dat trainingsprogramma’s voor leraren ervoor kunnen 

zorgen dat leraren bepaalde begeleidingsstrategieën minder vaak vertonen. Dit hoeft niet per se een 

negatieve uitkomst te zijn. Trainingsprogramma’s voor leraren zorgen er bijvoorbeeld voor dat deze 

leraren tijdens het begeleiden minder controle over het leerproces proberen uit te oefenen. In 

sommige situaties en voor sommige groepen kan dit een adequate strategie zijn. 

Table 4. Overzicht van het aantal studies (N) en gewicht (Score) van het beschikbare bewijs voor het 

effect van trainingsprogramma’s voor leraren op begeleidingsstrategieën. 

 Effect van training 

 Negatief Neutraal Positief 

Begeleidingsstrategieën / categorieën Score N Score N Score N 

Bulk categories of teaching behavior   3.48 6 8.28 15 

Classroom activities 0.50 1 2.06 3 6.06 9 

Collaborative Learning elements 0.50 1 2.74 3 13.34 17 

Contingency 2.81 4 2.72 3 5.68 10 

Diagnosing 3.75 6 3.21 8 7.04 15 

Focus content space meta level 0.75 1   0.96 2 

Focus content space performance level 1.27 2   1.21 2 

Focus relational space meta level       

Focus relational space performance level 1.25 2 2.04 2 4.99 6 

Focus on procedural matters   0.56 1 0.75 1 

Frequency - Teacher absence     0.75 1 

Frequency - Teacher presence 2.06 3 4.36 6 2.26 4 

Goals and objectives 1.02 1 3.06 3 2.86 5 

Means Classroom Management 0.60 1 1.96 3 6.03 9 

Means Encouragement or Praise   2.02 3 1.42 2 

Means Explaining or Modelling 0.60 1   1.50 3 

Means Feedback 0.50 1 1.58 2 5.18 8 

Means Prompting   0.60 1 4.34 7 

Means Questioning 0.50 1 1.94 3 5.07 8 

Means Summarizing or revoicing       

Teacher dependence/teacher control 4.67 8 1.21 2 0.45 1 

Teacher independence/student control     6.64 11 

Temporal pattern 4.25 6 1.91 3 5.04 8 

Use of objects     1.20 2 

Total 25.03 39 35.44 52 91.06 146 

Noot. Score = Som van gewicht samenvattende zinnen, N = aantal samenvattende zinnen. 

 

4. Conclusie en discussie 

Het doel van deze review was om het beschikbare onderzoek naar het effect van 

begeleidingsstrategieën van leraren op de interactie van leerlingen en daaropvolgende 
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leeruitkomsten samen te vatten. Daarnaast was een doel van deze review om de effecten van 

trainingsprogramma’s voor leraren te onderzoeken. 

Onderzoeksvraag 1 richtte zich op de relatie tussen begeleidingsstrategieën van leraren en de 

effecten hiervan op de samenwerking tussen leerlingen. Uit onze review blijkt dat een aantal 

begeleidingsstrategieën over het algemeen een positief effect hebben op de samenwerking van 

leerlingen. Als leraren hun begeleiding richten op het metaniveau van de content space 

(bijvoorbeeld door feedback te geven op strategieën die leerlingen gebruiken of door leerlingen te 

helpen bij het plannen van de taakvoortgang), heeft dit een positief effect op de samenwerking van 

leerlingen. Een tweede voorbeeld betreft wanneer leraren hun begeleiding richten op de relational 

space in het algemeen, door bijvoorbeeld feedback te geven op het samenwerkingsproces of door 

leerlingen te helpen relationele conflicten op te lossen. Daarnaast blijken de begeleidingsstrategieën 

feedback geven, prompting en het vragenstellen of doorvragen en het geven van controle aan 

leerlingen een positief effect te hebben op de samenwerking tussen leerlingen. 

Enkele manieren van begeleiding hebben echter een gemengd of tegenstrijdig effect op de interactie 

van leerlingen. Bijvoorbeeld wanneer leraren te aanwezig of juist te afwezig zijn tijdens de 

samenwerking, wanneer ze veel uitleg geven of veel als model fungeren en wanneer leerlingen te 

veel afhankelijkheid of controle van de leraar ervaren. 

Een verklaring voor de gevonden gemengde of tegenstrijdige effecten van bepaalde manieren van 

begeleiden is dat het voor leraren geen gemakkelijke opgave is om een balans te vinden tussen het 

voldoende aanwezig zijn tijdens de samenwerking, maar om tegelijkertijd ook voldoende controle 

aan leerlingen te geven over hun eigen leer- en samenwerkingsproces. Aan de ene kant heeft een 

duidelijk aanwezige leraar een positief effect op het taakgerichte gedrag van leerlingen. Aan de 

andere kant heeft een leraar die teveel controle houdt over het leerproces een negatief effect op de 

samenwerking tussen leerlingen. Leraren dienen dus aandacht te hebben voor het bieden van 

voldoende gelegenheid aan leerlingen om zelf het leerproces te sturen en in te vullen, terwijl ze ook 

op de juiste momenten feedback dienen te geven of vragen te stellen.  

Het is hierbij opvallend dat wanneer leraren uitleggen of als model optreden tijdens het 

samenwerken dit niet altijd de interactie ten goede komt. Dit is niet geheel in lijn met eerder 

onderzoek waarin werd gevonden dat wanneer leraren effectieve samenwerking modelleren of 

uitleg geven dit een positief effect kan hebben op de samenwerking van leerlingen (Dobber et al., 

2014; Webb et al., 2009). Ook hier laten de beschikbare studies zien dat leraren een balans dienen te 

vinden tussen het geven van voldoende uitleg en het geven van te veel uitleg.  

De resultaten deze review illustreren de relatief moeilijke opgave die het begeleiden van 

samenwerking vormt voor leraren. Leraren dienen continu te beslissen wanneer ze interveniëren en 

te bepalen welke mate van controle over het leerproces ze aan leerlingen overlaten. De behoeften 

van groepen én individuele leerlingen met betrekking tot interventies en controle kunnen ook 

verschillen, wat de taak van de leraar verder compliceert. Leraren dienen derhalve over complexe 

vaardigheden te beschikken wanneer zij samenwerking begeleiden. Dit onderstreept het belang van 

het goed voorbereiden en ondersteunen van leraren, bijvoorbeeld met behulp van 

trainingsprogramma’s. 
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Onderzoeksvraag 2 richtte zich op het effect van trainingsprogramma’s voor leraren op de manier 

waarop leraren samenwerking begeleiden. Onze review laat zien dat de resultaten van deze 

trainingsprogramma’s over het algemeen positief zijn. Trainingsprogramma’s stellen leraren vooral 

in staat om de belangrijkste elementen van samenwerkend leren te implementeren en om controle 

over het leerproces over te dragen aan leerlingen. Een tekortkoming van deze review is dat we 

hierbij geen onderscheid kunnen maken tussen kenmerken van trainingsprogramma’s die deze 

programma’s meer of minder effectief maken. 

Wanneer we de uitkomsten van onderzoeksvraag 1 en onderzoeksvraag 2 in samenhang bekijken, 

valt het op dat er een mismatch lijkt te zijn tussen de trainingsprogramma’s die tot dusver zijn 

onderzocht en de begeleidingsstrategieën die het meest effectief blijken te zijn. Uit onderzoeksvraag 

1 werd bijvoorbeeld duidelijk dat wanneer leraren zich in de begeleiding richten op het metaniveau 

van de content space richten, dit een duidelijk positief effect heeft op de samenwerking van 

leerlingen. Echter blijkt er tot dusver weinig onderzoek gedaan te zijn naar trainingsprogramma’s die 

leraren helpen hun begeleiding adequaat te richten op het metaniveau van de content space. 

Deze review laat zien dat leraren een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van leergerichte 

interacties van samenwerkend leerlingen. Onze review ondersteunt de observatie van Emmer en 

Gerwels (2005) dat de rol van de leraar als facilitator, begeleider of coach onterecht wordt 

geïnterpreteerd als een passieve rol. Dit is zeker niet het geval. Deze review laat zien dat het van 

belang is dat leraren een actieve rol hebben tijdens het begeleiden, bijvoorbeeld door het geven van 

adequate feedback of het stellen van vragen. De uitdaging voor leraren is wel hoe zij dit doen, 

omdat er een balans moeten zijn tussen het ondersteunenvan samenwerkende leerlingen 

ondersteunen zonder daarbij teveel controle over het leerproces over te nemen, waarmee zij hun 

leerlingen essentiële leermomenten zouden kunnen onthouden. 
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