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Vraag 

Wat zijn determinanten van effectieve interactieve feedback tijdens co-teaching in de 
klas? 

 
Kort antwoord 

Co-teaching (samen lessen voorbereiden, lesgeven en evalueren) biedt kansen voor 
professionele ontwikkeling van leraren, maar vereist investeringen in gezamenlijke tijd, 
visieontwikkeling, reflectievaardigheden, training in co-teaching en écht partnerschap. 
Effectief leren van elkaar tijdens de les (reflection-in-action) kan onder die condities 
onder meer door modelleren en coachen-met-een-oortje. 

 
Toelichting antwoord 

Onderwijsprofessionals die co-teaching inzetten werken intensief samen, ook in de klas. 
Ze bereiden samen voor, voeren (in een bepaalde rol- en taakverdeling) samen de 
lesactiviteiten uit, en evalueren samen (Kennisrotonde, 2019). Co-teaching is ontstaan in 
de context van speciaal onderwijs, maar wordt inmiddels ook in regulier onderwijs en in 
lerarenopleidingen toegepast. Co-teaching gaat bijvoorbeeld ook over een 
werkbegeleider en pabo-student die samen een groep lesgeven, of een leraar en 
onderwijsassistent die samen lesgeven. 

 

Effectieve co-teaching vereist gezamenlijke tijd, reflectie, visie en training 

Co-teaching biedt kansen voor professionele ontwikkeling en onderwijskwaliteit, maar 
vraagt ook investeringen. Ten eerste gaat het om tijd om daadwerkelijk samen voor te 
bereiden, les te geven en te evalueren. Als er te weinig ervaren leraren zijn om co-
teaching koppels van ervaren en onervaren leraren te maken, kan begeleide peer-to-peer 
co-teaching door leraren in opleiding mogelijk oplossingen bieden. Een voorbeeld hiervan 
betreft een universitaire lerarenopleiding in de VS, waar 70 leraren-in-opleiding in 
wisselende rollen van leraar en observator werken, onder begeleiding van 12 ervaren 
lerarenopleiders in de rol van mentoren (Akkerson & Montgomery, 2017).  



 
 
 

 
 

Om als co-teachers succesvol te zijn is niet alleen tijd nodig, maar ook gezamenlijke 
reflectie op wat goed onderwijs is. Investeringen in het reflectief vermogen door als team 
te werken aan interpersoonlijke en normatieve aspecten van visieontwikkeling lonen de 
moeite, zo blijkt uit een review van 17 studies naar de professionele ontwikkeling van co-
teaching teams (Fluijt, Bakker & Struyf, 2015). Het gaat er daarbij bijvoorbeeld om dat 
je samen bespreekt wat je belangrijk vindt en wat dat betekent voor hoe je lesgeeft. 

Verder is training nodig voor succesvolle co-teaching. Een veldexperiment (met 
pre/posttest en controlegroep) laat zien dat leraren die getraind zijn in co-teaching, beter 
in staat zijn om als co-teacher te werken dan leraren die dat niet zijn (Faraclas, 2018). In 
dit onderzoek betrof de training planningsvaardigheden, instructiestrategieën, 
klassenmanagement, gedragsmanagement en beoordeling van leerlingen, steeds 
specifiek in de context van co-teaching. Leraren kunnen daarna beter samen afstemmen 
wat ze willen in de les en hoe. Co-teachers die werken vanuit een gezamenlijke 
onderwijsvisie en getraind zijn in co-teaching, zijn ook beter in staat om elkaar te 
observeren en feedback te geven, en zo te leren van elkaar. 

 

Van elkaar leren als co-teachers vraagt écht partnerschap 

Co-teaching benaderen als co-learning lijkt effectief uitgangspunt om als co-teachers 
daadwerkelijk van elkaar te kunnen leren, hoewel echt direct vergelijkend onderzoek met 
co-teaching op basis van andere uitgangspunten ontbreekt. Twee voorbeelden: 

- Orlander e.a. (2000) onderzochten een model voor wederzijdse coaching tussen 
leraren bij het plannen, uitvoeren en evalueren van klinisch-wetenschappelijk 
onderwijs in Boston. Per les werd afgesproken wie de uitvoerend docent en wie de 
observator zou zijn. Focus op de eigen specifieke leervragen van de uitvoerend 
docent en de ontwikkeling van een veilige vertrouwensrelatie tussen de co-
teachers bleken succesfactoren.  

- Strieker e.a. (2017) onderzochten co-teaching in een Georgische lerarenopleiding 
die werkt volgens de partnerschapsprincipes gelijk(waardig)heid, keuze, inbreng, 
dialoog, reflectie, oefening en wederkerigheid (Knight, 2007). Gedetailleerde 
analyses van gesprekken met ervaren leraren (N=29) en leraren in opleiding 
(N=21) laten zien hoe deze principes in het concrete gedrag van co-teachers 
zichtbaar worden. Ze wisselen bijvoorbeeld tijdens de les ideeën uit en beiden 
doen interventies gericht op het leren van de leerlingen. Co-teaching partners 
benoemen dat ze beiden heel actief zijn in de les, van elkaar leren, en ook dat 
leerlingen profiteren van hun samenwerking.  

De factoren die in deze voorbeelden worden genoemd, komen ook naar voren in reviews 
van ander onderzoek naar werkzame feedback voor docenten (Faraclas, 2018; 
Kennisrotonde, 2018). Als er wederzijds vertrouwen is, ontstaat er bijvoorbeeld bij 
lesobservaties ruimte om als observator ook andere punten te benoemen dan de door de 
uitvoerend docent geformuleerde leerpunten. Video-opnames kunnen nabesprekingen 
van lessen ondersteunen, met name als co-teachers de opnames samen bekijken (vgl. 
Kennisrotonde, 2018).  

Leren door reflection-in-action, modelleren en coachen met een oortje 



 
 
 

 
 

Over mogelijkheden om als co-teachers niet alleen van elkaar te leren tijdens 
voorbereiding en evaluatie, maar ook tijdens het lesgeven zelf, is minder onderzoek 
beschikbaar. Bovengenoemde onderzoeken van Orlander e.a. (2000) en Strieker e.a. 
(2017) gaan er deels over. Om meer gedetailleerd en via directe observaties micro-
reflecties van leraren tijdens de les (reflections-in-action) op te sporen, zijn veel 
materiaal en analyses nodig. Een voorbeeld daarvan geeft Japans onderzoek van Ishino 
(2018) op basis van analyses van 14 lessen van een co-teaching koppel. Het onderzoek 
brengt micro-longitudinaal in beeld hoe hun reflectieve interactie in de klas vorm krijgt 
en bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling, de ontwikkeling van hun praktijkkennis. 
In dit specifieke geval ging het om de positionering van de leraren in de klas om de 
aandacht van leerlingen te krijgen én om als co-teachers onderling te communiceren. Als 
je op een sleutelplek gaat staan kun je de blik van je co-teacher vangen, zullen 
leerlingen ook attenter worden en geef je collega daarmee meteen een voorbeeld van 
wat werkt.  

Het laatstgenoemde heet modelleren van beoogd gedrag en is een van de manieren om 
een ander te laten weten wat je vindt dat er moet gebeuren. Naarmate je sociaal 
sensitiever bent (meer bewust van impact van je gedrag op een ander), zul je je beter 
bewust zijn van impliciete feedback en ook beter in staat zijn om te modelleren (Fluijt, 
2018; Hattie & Zierer, 2017; Kennisrotonde, 2019).  

Mogelijkheden voor expliciete feedback tussen co-teachers in de les kunnen verder 
mogelijk worden gevonden in coachen met een oortje. Deze techniek met afgesproken 
korte signalen die duidelijk zijn voor elkaar en de les niet merkbaar verstoren, is 
ontwikkeld voor (beginnende) leraren in opleiding die behoefte hebben aan praktische 
tips en de mogelijkheid die direct uit te proberen. Door met een oortje te werken, 
kunnen lerarenopleiders als co-teachers direct tijdens de les van de leraar in opleiding 
korte interventies doen die de student meteen kan toepassen. Het meeste effect is te 
verwachten op het gebied van klassenmanagement, didactiek en pedagogische relatie 
met leerlingen. Deze gebieden zijn te verdelen in een kleine veertig basisgedragingen die 
via vooraf getrainde steekwoorden kunnen worden ingefluisterd (Coninx, Kreijns, & 
Jochems, 2011; zie verder ook Kennisrotonde, 2017). Ook in co-teaching door twee 
collega-leraren kunnen dergelijke steekwoorden of (hand)signalen worden afgesproken. 
Het weinige onderzoek dat hierover beschikbaar is (Scheeler e.a., 2010; Ottley e.a., 
2016) is niet eenduidig wat betreft duurzame effecten en wijst op het belang van de 
eerder genoemde condities: tijd, reflectie, visie en partnerschap. 

 

Geraadpleegde bronnen 

Akkerson, A. & Montgomery, M.S. (2017). Peer-to-Peer Co-teaching: Idea to 
Implementation. SRATE Journal, 26(2),1-8.  

Coninx, N., Krijns, K. & Jochems, W. (2011). Een fluisterend oor. Het nut van synchroon 
coachen. Zoetermeer: Kennisnet.  

Faraclas, K.L. (2018). A Professional Development Training Model for Improving Co-
Teaching Performance. International Journal of Special Education, 33(3), 524-540.  

Fluijt, D. (2018). Passend Onderwijzen met co-teaching. Utrecht: Global Academic Press. 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1152456
https://eric.ed.gov/?id=EJ1152456
https://onderzoek.kennisnet.nl/app/uploads/2016/12/Een-Fluisterend-oor.pdf
https://onderzoek.kennisnet.nl/app/uploads/2016/12/Een-Fluisterend-oor.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8b67/0598ae0e1cf8be1c13bb4c78e1419eae0b84.pdf?_ga=2.59283306.63384265.1585326424-1223172420.1567189120
https://pdfs.semanticscholar.org/8b67/0598ae0e1cf8be1c13bb4c78e1419eae0b84.pdf?_ga=2.59283306.63384265.1585326424-1223172420.1567189120
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/369721


 
 
 

 
 

Fluijt, D., Bakker, C. & Struyf, E. (2015). Team-reflection: the missing link in co-teaching 
teams. European Journal of Special Needs Education, 31(2), 1-15.  

Hattie, J. A. C., & Zierer, K. (2018). Ten Mindframes for Visible Learning: Teaching for 
Success. Londen: Routledge. 

Ishino, M. (2018). Micro-Longitudinal Conversation Analysis in Examining Co-Teachers’ 
Reflection-in-Action. System, 78, 130-147.  

Kennisrotonde. (2017). Hoe kunnen leraren met Asperger hun sociale vaardigheden in de 
klas versterken? (KR. 257). Den Haag: Kennisrotonde.  

Kennisrotonde. (2018). Aan welke eisen moet feedback aan docenten voldoen om te 
maken dat deze motiveert tot professionalisering? (KR. 464). Den Haag: Kennisrotonde.  

Kennisrotonde. (2019). Hoe kunnen ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs 
co-teaching van leerkrachten in het basisonderwijs effectief inzetten om het 
handelingsrepertoire van die leerkrachten te versterken? (KR. 525) Den Haag: 
Kennisrotonde.  

Knight, J. (2007). Instructional coaching: a partnership approach to improving 
instruction. Thousand Oaks, CA: Corwin. 

Meirsschaut, M., Ruys, I., Delrue, K. & Devos, G. (2017). Team teaching: Wat, waarom, 
hoe en met welke resultaten? Een verkenning van de literatuur. Gent: Sono Steunpunt 
Onderwijs Onderzoek. 

Orlander, J.D., Gupta, M., Fincke, B.G., Manning, M.E. & Hershman, W. (2000). Co-
teaching: a faculty development strategy. Medical Education, 34(4), 257-65.  

Ottley, J.R., Coogle, C.G., Rahn, N.L., & Spear, C.F. (2016). Impact of Bug-in-Ear 
Professional Development on Early Childhood Co-Teachers' Use of Communication 
Strategies. Topics in Early Childhood Special Education, 36(4), 218-229.  

Scheeler, M.C., Congdon, M., & Stansbery, S. (2010). Providing Immediate Feedback to 
Co-Teachers Through Bug-in-Ear Technology: An Effective Method of Peer Coaching in 
Inclusion Classrooms. Teacher Education and Special Education, 33(1):83-96.  

Strieker, T., Adams, M., Lim, W., & Wright, M. (2017). Using discourse analysis to 
understand the relationships and practices of pre-service co-teachers. Georgia 
Educational Researcher, 14(1), Article 2.  

 

Onderwijssector 

po, vo, mbo, lerarenopleiding 

  
Trefwoorden 

co-teaching, lerarenopleiding, professionalisering 

 

https://doi.org/10.1080/08856257.2015.1125690
https://doi.org/10.1080/08856257.2015.1125690
https://us.corwin.com/en-us/nam/ten-mindframes-for-visible-learning/book261744
https://us.corwin.com/en-us/nam/ten-mindframes-for-visible-learning/book261744
https://doi.org/10.1016/j.system.2018.07.013
https://doi.org/10.1016/j.system.2018.07.013
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/docent-asperger/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/docent-asperger/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/motiveert-feedback-leraren/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/motiveert-feedback-leraren/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/co-teaching-en-vaardigheden-leraar/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/co-teaching-en-vaardigheden-leraar/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/co-teaching-en-vaardigheden-leraar/
https://us.corwin.com/en-us/nam/instructional-coaching/book228071
https://us.corwin.com/en-us/nam/instructional-coaching/book228071
http://steunpuntsono.be/wp-content/uploads/2017/10/SONO_2017.OL2_.2_2_vrijgegeven.pdf
http://steunpuntsono.be/wp-content/uploads/2017/10/SONO_2017.OL2_.2_2_vrijgegeven.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10733721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10733721
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1129373.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1129373.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1129373.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0888406409357013
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0888406409357013
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0888406409357013
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1194616.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1194616.pdf

