
Communicatie	  en	  samenwerkend	  leren	  

De	  doelstellingen	  van	  deze	  week	  waren:	  	  

• het	  verschil	  tussen	  verschillende	  vormen	  van	  samenwerkend	  leren	  en	  individueel	  leren;	  
• een	  kader	  om	  het	  ontwerp	  van	  samenwerkend	  leren	  te	  ondersteunen	  (het	  zogenaamde	  SALDO	  

model	  uit	  2004);	  

Bij	  leren	  wordt	  vaak	  een	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  individueel	  leren	  en	  samenwerkend	  leren.	  
Kuboni	  (2013)	  maakt	  een	  iets	  nauwkeuriger	  onderscheid,	  dat	  in	  het	  kader	  van	  het	  ontwerpen	  van	  
blended	  learning	  interessant	  is.	  Zij	  onderscheidt	  4	  types	  leervormen,	  die	  hieronder	  beschreven	  
worden.	  Bij	  de	  eerste	  twee	  leervormen	  ligt	  de	  nadruk	  op	  individueel	  leren,	  bij	  de	  twee	  laatste	  ligt	  
de	  nadruk	  op	  gezamenlijk	  leren:	  

	  

• Onafhankelijk	  leren	  =	  Leren	  waarbij	  de	  lerende	  voor	  een	  groot	  deel	  zelf	  leerdoelen	  kan	  
bepalen	  en	  invullen.	  

• Instrumenteel	  leren	  =	  Leren	  (enkel)	  gericht	  op	  het	  succesvol	  behalen	  van	  gestelde	  
leerdoelen,	  waarbij	  de	  leerkracht	  de	  leerdoelen	  bepaalt,	  op	  basis	  van	  de	  leerdoelen	  de	  
toetsvormen	  en	  instrumenten	  vastlegt,	  en	  op	  basis	  daarvan	  de	  leeractiviteiten	  ontwerpt	  en	  
ontwikkelt.	  

• Interactief	  leren	  =	  Leren	  in	  een	  gemeenschap	  van	  medestudenten,	  waarbij	  interactie,	  dialoog	  
en	  reflectie	  tussen	  studenten	  leidt	  tot	  kenniscreatie	  en	  verdiepend	  leren	  bij	  de	  individuele	  
deelnemer.	  

• Samenwerkend	  leren	  –	  Leren	  in	  een	  team	  van	  medestudenten,	  waarbij	  de	  studenten	  
samenwerken	  om	  een	  leeractiviteit	  met	  succes	  af	  te	  ronden.	  

Het	  verschil	  tussen	  Interactief	  leren	  en	  Samenwerkend	  leren	  is	  dus,	  kort	  gezegd,	  dat	  er	  bij	  
interactief	  leren	  er	  wel	  kennisoverdracht	  is	  van	  de	  ene	  op	  de	  andere	  leerling,	  maar	  er	  geen	  
afhankelijkheid	  is	  van	  elkaar	  om	  een	  bepaald	  ‘doel’	  te	  bereiken.	  Bij	  samenwerkend	  leren	  is	  dat	  
wel	  het	  geval.	  	  

Bij	  mij	  ging	  de	  vraag	  opspelen	  wanneer	  is	  een	  opdracht	  samenwerkend	  leren:	  wanneer	  de	  een	  
daadwerkelijk	  afhankelijk	  is	  van	  de	  ander.	  Dus	  dat	  je	  voorkomt	  dat	  in	  een	  
samenwerkingsopdracht	  de	  een	  niet	  een	  veel	  grotere	  bijdrage	  heeft	  dan	  de	  ander.	  	  

Als	  Oriëntatie	  opdracht	  kregen	  we	  een	  enquête	  waarbij	  we	  moesten	  beantwoorden	  wat	  voor	  
een	  activiteit	  (online/offline,	  individueel/samenwerkend/interactief)	  we	  waarvoor	  geschikt	  
vonden.	  Daarnaast	  wat	  we	  van	  de	  volgende	  stelling	  vonden:	  	  

"Online	  samenwerken	  aan	  een	  leeractiviteit	  is	  efficiënter	  dan	  contigu	  (face-‐to-‐face)	  
samenwerken"?	  

Mijn	  antwoord:	  

Dat	  hangt	  helemaal	  van	  de	  opdracht/leeractiviteit	  af.	  Neem	  bijvoorbeeld	  een	  opleiding	  SPH	  waarbij	  
er	  leeractiviteiten	  zijn	  waarbij	  de	  'persoon'	  centraal	  staat	  en	  er	  gesprekstechnieken	  geoefend	  moeten	  
worden.	  Online	  kun	  je	  veel	  (denk	  aan	  Skype,	  chat,	  e-‐mail),	  maar	  intuïtie	  en	  gevoelens	  van	  een	  ander	  
oppikken	  blijft	  lastig	  via	  online	  media.	  	  



Ander	  voorbeeld	  waarbij	  het	  wel	  erg	  geschikt	  is,	  neem	  ik	  mijn	  studiejaar	  pre	  master-‐	  
Onderwijskunde.	  Omdat	  het	  avondonderwijs	  was	  en	  iedereen	  elders	  uit	  het	  land	  vandaan	  
kwamen,	  had	  ik	  regelmatig	  contact	  over	  een	  opdracht	  via	  Skype,	  MSN	  of	  mail	  met	  mijn	  
groepsgenoten	  en	  dat	  ging	  prima.	  Wel,	  bleef	  het	  fijn	  om	  elkaar	  eens	  in	  de	  zoveel	  tijd	  te	  zien.	  Ik	  
denk	  dat	  dat	  fijn	  was,	  omdat	  je	  dan	  meer	  het	  gevoel	  heb	  dat	  je	  de	  opdracht	  met	  de	  groep	  doet.	  
Het	  gevoel	  van	  saamhorigheid	  wordt	  groter	  als	  je	  elkaar	  face-‐to-‐face	  ziet...	  

	  

De	  Live	  sessie:	  

De	  volgende	  punten	  werden	  in	  de	  live	  sessie	  besproken	  (die	  ik	  achteraf	  heb	  bekeken):	  

De	  live	  sessie	  van	  deze	  week	  werd	  verzorgd	  door	  dr.	  Steven	  Verjans.	  	  

Als	  eerste	  werd	  de	  uitslag	  van	  de	  enquête	  besproken.	  Wat	  mij	  opviel	  uit	  de	  resultaten	  is	  dat	  veel	  
deelnemers	  van	  mening	  waren	  dat	  in	  de	  meeste	  situaties	  face-‐to-‐face	  onderwijs	  het	  beste	  was.	  
dr.	  Verjans	  is	  het	  hier	  meer	  eens:	  	  “Face	  to	  face	  onderwijs	  is	  het	  beste,	  maar	  we	  doen	  ons	  best	  
om	  als	  het	  niet	  kan	  zo	  goed	  mogelijk	  online	  onderwijs	  aan	  te	  bieden.”	  	  Verder	  verteld	  hij	  dat	  de	  
trend	  is	  dat	  docenten	  en	  instituten	  het	  vaak	  omdraaien:	  zoveel	  mogelijk	  online	  en	  alleen	  als	  het	  
niet	  kan	  het	  face	  to	  face	  doen.	  Het	  belangrijkste	  wat	  educators	  volgens	  hem	  in	  de	  gaten	  moeten	  
houden	  is	  dat	  de	  didactiek	  centraal	  staat.	  Niet	  omdat	  het	  leuker	  is,	  of	  omdat	  de	  student	  dat	  wil.	  
Een	  voorbeeld	  wat	  didactisch	  verantwoord	  online	  onderwijs	  is	  zijn	  de	  online	  oefentoetsen.	  

Universiteiten	  bedenken	  op	  moment	  vaak	  online	  onderwijs	  omdat	  dat	  goedkoper	  is.	  Een	  vraag	  
vanuit	  de	  deelnemers	  die	  hierop	  volgde	  was:	  of	  de	  MOOC’s	  wel	  marktconform	  waren.	  Het	  
antwoord	  van	  dr.	  Verjans	  was	  dat	  er	  wist	  van	  de	  Britse	  Open	  Universiteit	  dat	  er	  veel	  deelnemers	  
waren	  die	  gratis	  meededen	  aan	  een	  MOOC	  (massive	  open	  online	  course)	  die	  uiteindelijk	  een	  
betaalde	  op	  volgende	  cursus	  gingen	  doen.	  

Waarom	  online	  samenwerken:	  

-‐Afstand	  en	  tijd	  zijn	  een	  probleem.	  Online	  onderwijs	  is	  een	  oplossing.	  Wel	  moeten	  er	  goede	  
afspraken	  zijn	  met	  docent	  en	  student(en)	  over	  de	  wederzijdse	  verachtingen	  

-‐goed	  voor	  Peer	  feedback	  gaat	  dieper	  dan	  face	  to	  face	  onderwijs.	  In	  face	  to	  face	  onderwijs	  
speelt	  de	  groepsdynamiek	  een	  rol	  (dominantie	  etc.).	  bij	  contigue	  onderwijs	  zijn	  steeds	  de	  zelfde	  
mensen	  aan	  het	  woord	  en	  met	  online	  onderwijs	  geef	  je	  veel	  meer	  kansen	  om	  te	  reageren.	  

-‐Kan	  	  dienen	  ter	  voor	  bereiding	  van	  een	  les	  of	  andersom.	  	  Face	  to	  face	  voorbereiding:	  proces	  
voorbereiding.	  Bijvoorbeeld:	  we	  hebben	  een	  opdracht	  in	  een	  groepje	  van	  4	  personen	  en	  we	  
verdelen	  de	  taken.	  We	  werken	  die	  thuis	  online	  uit.	  	  

Online	  voorbereiding:	  inhoudelijk	  voorbereiding.	  Bijvoorbeeld:	  Docent	  geeft	  een	  opdracht	  
online:	  werk	  dit	  uit	  en	  we	  gaan	  er	  in	  de	  les	  (face	  to	  face)	  op	  in.	  

-‐Doelgerichter.	  Minder	  afleiding	  als	  thuis	  online.	  Meningen	  zijn	  verdeelt.	  Facebook	  is	  afleiding	  in	  
de	  klas	  	  ervaren	  sommigen	  minder	  omdat	  er	  in	  groepen	  wordt	  gewerkt.	  

-‐Interactief:	  ja	  zoals	  de	  MOOC	  ja	  -‐samenwerkend:	  nee	  



Bij	  online	  leren	  gaat	  heel	  veel	  tijd	  in	  het	  organiseren	  zitten.	  

	  

Waarom	  Face	  to	  face/contigue	  samenwerken	  

-‐Vaardigheden:	  gespreksvaardigheden	  kan	  alleen	  maar	  face	  to	  face.	  

-‐Simulatie.	  bijv.	  mond	  op	  mondbeademing)	  

-‐Brainstorming/	  verschillende	  standpunten.	  Brainstormen	  belangrijk	  non-‐verbale	  communicatie	  

-‐Efficiënter	  voor	  maken	  procesafspraken.	  

Geen	  situatie	  face	  tot	  face	  of	  online	  beter.	  Context	  is	  belangrijk:	  afstand,	  groepen,	  tijd.	  

Voorbeelden	  van	  successen	  met	  online	  leren	  

- Japans-‐	  Nederlands	  woordenboek.	  Samen	  met	  de	  studenten	  het	  woordenboek	  
ontwikkeld.	  Groepjes	  van	  2e	  en	  3e	  jaar	  samen	  gesteld	  en	  gekoppeld	  aan	  een	  deskundige	  
in	  Japan.	  De	  studenten	  konden	  hun	  pagina	  aan	  die	  gene	  uitleveren.	  

- Erasmus	  Universiteit	  -‐!	  Wikipedia,	  uitwisselen	  aan	  deskundige	  op	  afstand	  
- Europees	  project	  !	  taal,	  gesproken	  taal	  beoordelen.	  Faciliteren	  met	  technologie.	  Via	  een	  

online	  formulier	  konden	  medestudenten	  op	  elkaar	  reageren.	  Na	  de	  peer	  reacties	  gingen	  de	  
docenten	  erop	  reageren.	  Wordt	  ook	  gebruikt	  voor	  het	  ijken	  tussen	  landen.	  Verschillende	  
landen	  verschillende	  waarde.	  

- Deze	  MOOC	  vind	  hij	  dit	  niet	  samenwerkend	  leren.	  Het	  is	  individu	  gericht.	  
- Hogeschool	  Utrecht	  samenwerking	  met	  Antillen.	  Parameter	  op	  Antillen	  veel	  auditief,	  weinig	  

lezen.	  

Online	  leren	  scheelt	  tijd:	  Bijvoorbeeld	  een	  bedrijfscursus	  in	  2	  dagen	  i.p.v.	  3	  dagen	  

Zweeds	  kookboek:	  Er	  is	  geen	  kookboek	  voor	  blended	  learning.	  Elke	  onderwijssituatie	  vraagt	  een	  
andere	  aanpak.	  

Serious	  games:	  situaties	  simuleren	  

	  

Opdracht:	  Samenwerkend	  leren	  

Als	  opdracht	  moesten	  we	  een	  schema	  (SALDO)	  invullen	  wat	  ter	  ondersteuning	  dient	  bij	  een	  
onderwijs	  ontwerp.	  Zelf	  vond	  ik	  het	  wat	  overbodig,	  maar	  het	  is	  wel	  goed	  er	  een	  keer	  bij	  stil	  te	  
staan.	  Of	  het	  erbij	  te	  pakken	  om	  globaal	  bezig	  te	  zijn	  met	  de	  verschillende	  aspecten	  van	  
samenwerkend	  leren	  tijdens	  het	  ontwerpen	  van	  lessen/cursussen.	  In	  de	  bijlage	  geef	  ik	  mijn	  
voorbeeld,	  en	  een	  leeg	  sheet.	  	  

	  

	  


