
belangrijk instrument. Bij co-teaching zijn twee 
of meer mensen samen verantwoordelijk voor 
het geven van onderwijs aan enkele of alle kin-
deren van een klas of groep (Koot, 2011). In 
ons PDS-lokaal hebben wij, leerkrachten, studen-
ten en opleiders, samen lessen voorbereid op 
basis van bestudeerde vakliteratuur en reflectie 
op een eerder gegeven les. Door middel van 
co-teaching hebben we nieuwe dingen uitgepro-
beerd in de klas, met de kinderen. We kunnen 
met trots zeggen: ‘Ons onderwijs is er beter van 
geworden.’

PDS-lokaal ingericht
Het is een behoorlijke luxe als je een heel lokaal 
tot je beschikking hebt om als werkgroep in te 
werken. We hebben het ingericht met een ver-
gadertafel, een zitje voor informeel overleg, een 
digibord voor het bekijken van beeldmateriaal, 
een boekenkast voor vakliteratuur, iPads om mee 
te filmen in de klassen en computers om op te 
werken. Het lokaal stond al snel bekend als het 
PDS-lokaal. Leerkrachten van SBO De Binnentuin 
werken er samen met studenten en docenten 
van de Marnix Academie aan de hand van ver-
schillende vragen uit de eigen, dagelijkse prak-
tijk: hoe werk ik met de vertaalcirkel? Hoe 
model ik bij begrijpend lezen? Hoe verbeter ik 
de resultaten bij spelling? Rond deze vragen 
zijn drie PDS-groepen gevormd.
Bij deze vorm van professionalisering staat cen-
traal dat iedereen leert: de kinderen, huidige en 
toekomstige leerkrachten én de opleiders van de 
pabo. Co-teaching leek ons een mooie en effec-
tieve manier om dit samen vorm te geven. Na 
literatuurstudie en observaties in de klassen heb-
ben we co-teaching ingezet om nieuwe werkwij-
zen in de klas uit te proberen, ermee te 

Op SBO De Binnentuin en de Marnix Aca-
demie hebben we de afgelopen jaren 

gewerkt aan een project waarin het verbeteren 
van leerkrachtvaardigheden, zoals modelen, 
observeren, doelen stellen, feedback geven en 
vragen stellen, het belangrijkste doel was. Daar-
bij is co-teaching ingezet en dat is een krachtig 
middel gebleken. Je probeert nieuwe vaardighe-
den uit in de klas. Samen, met een collega of 
student, voor de klas durf je meer. Deze samen-
werking is gebaseerd op de uitgangspunten van 
de benadering Professional Development 
Schools (PDS). 

Samen leren
Samen leren is de basis van PDS. Bij ons op 
school gaan we er bovendien vanuit dat het bij 
onderwijsontwikkeling niet alleen gaat om het 
opdoen of overdragen van kennis, maar ook 
om het aanleren en / of overdragen van vaar-
digheden en attitudes in de klas. We kiezen 
daarbij voor het concept co-teaching als 

Co-teaching:  
samen leren
Co-teaching is een krachtige manier om als leerkracht aan je professionele 
ontwikkeling te werken. Door samen met een collega les te geven, kun je expertise 
aan elkaar overdragen en bijvoorbeeld je didactische vaardigheden verbeteren. 
Door een co-teachles samen voor te bereiden en te geven, leer je van elkaar en kun 
je feedback direct toepassen.

Annette Schaafsma 

is opleidingsdocent 

Nederlands bij de 

Marnix Academie 

Cindy Hamers-van 

Erp is schoolleider van 

SBO De Binnentuin 

Krachtig professionaliseren

Professionalisering

Verschillende vormen van co-teaching
Er zijn verschillende vormen van co-teaching (Koot, 2011; Pontier, 2013). Koot 
(2011) onderscheidt ondersteunende co-teaching, parallelle co-teaching, team-
teaching en complementaire co-teaching. Vaak wordt co-teaching ingezet om 
vorm te geven aan passend onderwijs. SBO De Binnentuin heeft co-teaching 
ingezet als middel om didactische vaardigheden te vergroten. Het is belangrijk 
je in te lezen over co-teaching en afspraken te maken over de vorm waarmee je 
aan de slag gaat. SBO De Binnentuin heeft parallelle co-teaching en comple-
mentaire co-teaching ingezet. Bij parallelle co-teaching werken de co-teachers 
met verschillende (niveau)groepen aan ongeveer dezelfde leerstof. De les wordt 
gezamenlijk voorbereid en de co-teachers geven parallel les. Bij complementaire 
co-teaching zijn beide co-teachers verantwoordelijk voor de volledige les. Zij 
nemen afwisselend de leiding. 
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Dankzij co-teaching 

krijgen leerlingen meer 

aandacht

Vincent van den Hoogen

en co-teacher tonen evenwaardigheid in wisse-
lende rollen als leerkracht en leerling, expert en 
starter of schenker en ontvanger van kennis of 
vaardigheden.’ Het is ook belangrijk dat er in 
de school een cultuur heerst waarin studenten als 
volwaardige deelnemers worden gezien. Binnen 
de groep is de gelijkwaardigheid regelmatig 
besproken.

Gezamenlijke voorbereiding
Een co-teachles start met een gezamenlijke voor-
bereiding. De co-teachers bespreken wat ze de 
komende les gaan doen. Bij de voorbereiding 
zijn de bestudeerde literatuur en de ervaringen 
van de vorige les het uitgangspunt. Samen voor-
bereiden zorgt ervoor dat het doel van de les 
duidelijk is, dat de les goed doordacht is en dat 
helder is wat er in de les aan didactische vaar-
digheden wordt uitgeprobeerd of verdiept. 
Na de gezamenlijke voorbereiding wordt de les 
samen gegeven en na afloop wordt gereflec-
teerd op de les om vervolgens de doelen te 
bepalen voor de les die komen gaat. 
Er wordt steeds in hetzelfde tweetal gewerkt. 
Co-teachers staan samen voor de klas en heb-
ben samen de verantwoordelijkheid voor een 

experimenteren en daarna, op basis van con-
crete ervaringen, aanbevelingen te kunnen doen 
aan het team. 

In de praktijk brengen
Dat ‘modelen’ een effectieve instructiemethodiek 
is, staat vast (Förrer & van de Mortel, 2010; 
CED groep, 2006), maar hoe model je op een 
goede manier, hoe zorg je ervoor dat het echt 
‘hardop denkend voordoen’ is en dat je toch 
niet stiekem vragen gaat stellen aan de kinde-
ren? Hoe model je bij begrijpend luisteren en 
zorg je voor een doorgaande lijn naar het 
begrijpend lezen? Eén van de PDS-groepen is 
met deze vragen aan de slag gegaan. We 
bespraken de bestudeerde literatuur, de obser-
vaties die we bij de lessen begrijpend lezen 
hadden gedaan en we maakten afspraken over 
wat we door middel van co-teaching wilden 
uitproberen.
Voor het co-teachen zijn binnen de PDS-groep 
verschillende duo’s gevormd: leerkracht-student, 
leerkracht-opleider en leerkracht-leerkracht. Een 
belangrijk aspect bij co-teaching is de gelijk-
waardigheid tussen de co-teachers. Koot (2011) 
spreekt van ‘evenwaardigheid’. ‘De leerkracht 
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goed verloop van de les. Ze vullen elkaar aan 
en houden elkaar scherp. Het samen lesgeven 
maakt dat je je handelingsrepertoire uitbreidt, 
doordat er meer ruimte is om nieuwe werkvor-
men uit te proberen, in ons geval het modelen 
van leesstrategieën bij begrijpend lezen en luis-
teren, maar ook doordat je interventies ziet en 
ervaart die je zelf (nog) niet had uitgevoerd. 
Door een collega daadwerkelijk iets te zien 
doen, bijvoorbeeld haar denkproces duidelijk te 
verwoorden of goed doorvragen hoe een leer-
ling tot een antwoord komt, pik je nieuwe din-
gen op. Kortom, de kunst bij de ander afkijken. 

Elkaar versterken
Wij hebben ervaren dat je elkaar tijdens het co-
teachen kunt versterken, op elkaar kunt inspelen 
en elkaar kunt aanvullen. Hierdoor kun je dingen 
van elkaar overnemen en verandert je zo ver-
trouwde leerkrachtgedrag. Leerkrachten geven 
duidelijk aan ook van de stagiaires te leren. 
Daarnaast geven studenten aan dat het leerzaam 
is om samen met de groepsleerkracht les te 
geven: ‘Aan de kant zitten levert niet zoveel op. 
Als de mentor observeert, kun je niet zoveel doen 

met de feedback. Het is achteraf en je bent hele-
maal uit het moment. Dat maakt het ingewikkeld 
om die ene interventie in een soortgelijke situatie 
toe te passen. Bij co-teaching pas je de feedback 
direct toe. Je kunt even uit de situatie stappen, 
observeren en weer meedoen.’ Een leerkracht 
zegt tijdens de evaluatie van het project: 
‘Co-teachen is leuk om te doen. Je blijft leren van 
je collega’s en doet dat samen. Achteraf feed-
back geven is mooi, maar bij co-teaching is het 
zien en ervaren: “Ik zou dat zo doen, ik ga er 
even in. Ik doe een interventie”. Je kunt je feed-
back dus direct toepassen in de praktijk.’
Co-teaching blijkt een krachtig middel tot profes-
sionalisering. Wij wilden specifieke leerkracht-
vaardigheden verbeteren, zodat de kinderen 
betere resultaten zouden halen. Om de resulta-
ten en opbrengsten van het werken in de PDS-
groepen en co-teaching te meten, is een vragen-
lijst ontwikkeld die is voorgelegd aan (bijna) 
alle betrokkenen.

Meet resultaten en opbrengsten 
Uit de vragenlijst en de gesprekken blijkt dat 
iedereen daadwerkelijk heeft geleerd. De 

Co-teaching 

vergroot de 

betrokkenheid van 

leerlingen

Achteraf feedback 

krijgen is nuttig, 

maar bij  

co-teaching is  

het zien en ervaren
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leerkrachten van SBO De Binnentuin, de studen-
ten en docenten van de Marnix Academie en 
niet te vergeten, de kinderen. Co-teaching 
daagt uit om uit je comfortzone te stappen, om 
zelf iets nieuws te leren. Co-teaching heeft ertoe 
bijgedragen dat er door de leerkracht doelge-
richter wordt gewerkt. De les is gezamenlijk 
voorbereid en de doelen zijn duidelijk. Tijdens 
het uitvoeren zorgt co-teaching er mede voor 
dat je scherp en alert blijft, je houdt elkaar ‘bij 
de les’. Dit draagt ertoe bij dat er doelbewuster 
wordt gewerkt, waardoor er nauwkeuriger aan 
de opbrengsten voor de leerlingen wordt 
gewerkt. Harde resultaten, zoals te zien in Cito-
scores, kunnen we nog niet benoemen. We 
zien wel een duidelijke verbetering in taakaan-
pak en betrokkenheid van de leerlingen.
De co-teachers hebben een actieve houding tij-
dens de les en daarmee activeren ze de leerlin-
gen. De leerlingen zijn alerter, omdat er meer 
interactief wordt lesgegeven door de beide leer-
krachten. Ze betrekken de leerlingen samen bij 
de les en er is meer ruimte voor inbreng van de 
leerlingen. De meeste co-teachers geven aan 
dat de betrokkenheid van de leerlingen bij de 

les groot is. Kinderen stellen zich, na de inten-
sieve modeling van de leerkracht, de volgende 
vragen: hoe ga ik deze taak oplossen, welke 
informatie heb ik daarvoor nodig, welke infor-
matie heb ik gekregen en welke strategie kies ik 
hierbij? 
Tot slot kan tijdens de co-teachles het tempo van 
de les beter worden aangepast. Er is meer zicht 
op hoe de informatie binnenkomt bij de leerlin-
gen (twee zien meer dan één) en er is meer tijd 
om leerlingen direct te helpen. De kinderen vin-
den het heel leuk, een leerkracht erbij. ● 

Cindy Hamers-van Erp
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Ook aan de slag met co-teaching?
Wil je ook samen met je collega, een student of de remedial teacher nieuwe din-
gen uitproberen in je les? Op basis van onze ervaringen hebben we een aantal 
aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn als je gaat co-teachen. Een 
voorbeeld van een co-teachles, en de voorbereiding van deze les tussen twee co-
teachers, is te vinden op www.jsw-online.nl/archief.

Handelingsverlegenheid
Er moet sprake zijn van handelingsverlegenheid of een ‘hulpvraag’. Je (of liever 
jullie) moet(en) iets aan je onderwijs willen verbeteren, je moet iets nieuws willen 
uitproberen. Samen ga je daar dan mee aan de slag.

Nieuwsgierigheid
De kracht bij co-teaching zit hem niet in de expliciete deskundigheid van (één 
van) de co-teachers, maar in het gebruikmaken van en openstaan voor elkaars 
kwaliteiten. Je bent samen nieuwsgierig naar het antwoord op je vraag en je 
streeft naar verbetering van het onderwijs en voert daar formele én informele 
gesprekken over. 

Tijd
Samen voorbereiden, samen onderzoeken, samen lesgeven en samen nabespreken 
vraagt tijd. Een minimale tijdsinvestering is zo’n twee uur per week per leerkracht. 

Gelijkwaardigheid
Bij co-teaching heb je samen de verantwoordelijkheid voor de les. Je moet din-
gen van elkaar willen leren en openstaan voor de manier waarop de ander iets 
aanpakt. Het is niet kijken en nadoen, maar op basis van gelijkwaardigheid bei-
den dingen inbrengen in de les. Je bent als co-teachers steeds in interactie met de 
kinderen, maar ook met elkaar. Je kunt dichtbij jezelf blijven en neemt de effec-
tieve interventies mee in je ontwikkeling naar een nog deskundigere leerkracht.
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