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Wij zijn 13 onderwijsexperten met een gedeelde missie:

“Wij willen alle schoolactoren versterken in hun rol in het onderwijs, van in de kleuterklas tot 
in de raad van bestuur.

Zo willen wij bijdragen tot onderwijs dat impact heeft op onze maatschappij. “

Dat doen we met een breed aanbod 
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Wij werken op maat. 

Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. 

Op jouw school. 
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Kennismaking
Ik ook!

Herkenbaar.Precies 

hetzelfde.

• Wie ben jij?
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Inleiding
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Wat is teamteaching?

“Er is sprake van teamteaching als…

• meerdere professionals

• in een gelijkwaardige relatie

• gedurende een bepaalde periode

• op een gestructureerde manier

• een gedeelde verantwoordelijkheid 
dragen 

• om onderwijsdoelen te bereiken 

• met alle leerlingen van een 
(klas)groep 

• in een zelfde ruimte of in 
aanpalende ruimtes”

Y. Larock (Schoolmakers), 2017

https://www.schoolmakers.be/wp-content/uploads/2017/10/Schoolmakers-Workshop-Co-teaching.pdf
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Doel van deze workshop

Haal het maximum uit jouw teamteachingverhaal.
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Inhoud van deze workshop

Inhoud

• Drijfveren & kansen

• Teamteachingmodellen

• Tips & tricks

Waar sta je nu? 

0 10
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Drijfveren en kansen mbt teamteaching
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Drijfveren & kansen tav teamteachen

school

leerkrachten

leerling(en)

1 minuut – denktijd

3 minuten - uitwisselen
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Drijfveren tav teamteachen

school

leerkrachten

leerling(en)

• Professionaliseren – feedback 

krijgen op je competenties

• Compenseren van je gebrek 

aan expertise

• Lat hoger leggen

• Grotere projecten aanpakken

• …

• Leerbehoeften van leerlingen

• Meer tijd, ruimte en aandacht 

voor elke leerling

• Differentiëren

• Wisselende 

groeperingsvormen mogelijk

• …

Lesdoelen + andere doelen

op alle niveaus 
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Van gevoel naar behoefte

• waardering

onzeker • acceptatie

• erbij horen

• vertrouwen

bang • autonomie

• vrijheid

• onafhankelijkheid

enthousiast • gehoord worden

• samenwerking

• ondersteuning

gerust • geruststelling

• …
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Conclusie

Bepaal jouw doelen.

Vraag naar de doelen van je teamteachingspartner. 

“Wat zit er in dit project voor mij? En voor jou?”
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Hoe gaan we teamteachen? 
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Hoe gaan we teamteachen?

❏ Sleutelfactoren in het samenwerken

❏ Verschillende modellen

❏ Valkuilen van teamteaching

❏ Plan van aanpak
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Sleutelfactoren in het samenwerken

• Wederzijdse interactie

• Positieve interdependentie

• Interpersoonlijke vaardigheden

• Het monitoren van het teamteachingstraject

• Individuele aanspreekbaarheid
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Hoe gaan we teamteachen?

❏ Sleutelfactoren in het samenwerken
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❏ Plan van aanpak
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TEAMTEACHEN: verschillende vormen

ondersteuningsmodel

Interactief model

sequentieel model 

parallel model 

hoekenwerkmodel
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TEAMTEACHEN: verschillende vormen

http://alleenmaarverbonden.weebly.com/uploads/5/3/9/4/53941477/20180625-leidraad_teamteaching_samen_onderweg__sono_.pdf

http://alleenmaarverbonden.weebly.com/uploads/5/3/9/4/53941477/20180625-leidraad_teamteaching_samen_onderweg__sono_.pdf
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• Eerste stappen in teamteaching

• Toezicht of ondersteuning is vereist of nuttig

• Specifieke expertise inzetten

• Professionalisering van leraren

• Versterken klasmanagement

• Monitoring & check vooruitgang 
& ondersteuningsbehoeften

Ondersteunende teamteaching
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(Meirsschaut & Ruys, 2018)

(Larock, 2017)
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• Meer tijd per leerling voor interactie en oefening 
(vaardigheidsonderwijs) 

• Doelgericht groeperen & differentiëren 
naar opdrachten en/of leerniveaus

• Minder stigmatiserend owv niet ‘uit de klas’ 

• Inspelen op groepsdynamiek 

Parallelle teamteaching
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(Meirsschaut & Ruys, 2018)

(Larock, 2017)
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• Complexe/gelaagde/thematische onderwijsinhoud 

• Werken in kleinere groepen voor 
grotere leerkracht-leerling- & 
onderlinge leerlingeninteractie

• Afwisseling in aanpak, materiaal, 
lesinhouden & doelen

STATION teamteaching
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(Meirsschaut & Ruys, 2018)

(Larock, 2017)
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• Vergelijkbare expertise & competenties 

• Leerkracht-leerlinginteractie versterken

• Demonstratie sociale vaardigheden

• Inzetten op expertise/talent leerkrachten
in een bepaald lesdeel (cfr sequentieel)

• Kan positief effect hebben op aandacht

• Accordeon-principe 
(samen<groepjes>samen<groepjes>samen)

complementaire teamteaching
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(Meirsschaut & Ruys, 2018)

(Larock, 2017)
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Hoe gaan we teamteachen?

❏ Sleutelfactoren in het samenwerken

❏ Verschillende modellen

❏ Valkuilen van teamteaching

❏ Plan van aanpak
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GEEN teamteaching

• Lkr A en lkr B elkaar opvolgen in het lesgeven van verschillende vakken binnen een klas

• Lkr A instructies geeft en lkr B zich bezighoudt met andere dingen

• De ideeën van één lkr overheersen

• Slechts één lkr de rol heeft van eindverantwoordelijke

• Lkr A lesgeeft en lkr B observeert

(Koot, 2012)
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VALKUILEN teamteaching

• Ken je als docent al de studenten? (grote groep) 

• Frontaal lesgeven is vaak nog noodzakelijk in grote groep: nadeel voor actiegerichte 
kinderen. 

• Planlast is minder, maar zorg dat de ene docent zich niet bezighoudt met 
administratie. 

• Mogelijke frustraties onderling door verschillen in aanpak. 

• Overlegmomenten moeilijk te vinden. 
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ZO BEGIN JE ERAAN

STAP 1: Leer je partner kennen

STAP 2: Bespreek je lerarenstijlen/-voorkeuren

STAP 3: Analyseer je eigen leraarsgedrag

STAP 4: Bereid de lessen samen doelgericht voor

STAP 5: Blijf praten

STAP 6: Experimenteer op je eigen tempo

STAP 7: Zet in op je ’growth-mindset-perspective’
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ZO BEGIN JE ERAAN

STAP 1: Leer je partner kennen

• Wat betekent teamteaching voor elk van jullie? 

• Wat verwacht elk van jullie? 

• Wat vindt eenieder belangrijk? 

• Wat deel je met elkaar? Wat inspireert de ander? 

• Wat verwachten jullie van de leerlingen? Afspraken? Regels? Relatie? 



33

ZO BEGIN JE ERAAN

STAP 1: Leer je partner kennen

STAP 2: Bespreek je lerarenstijlen/-voorkeuren

• Wat is leren? 

• Welke waarden vind jij belangrijk? 
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ZO BEGIN JE ERAAN

STAP 1: Leer je partner kennen

STAP 2: Bespreek je lerarenstijlen/-voorkeuren

STAP 3: Analyseer je eigen leraarsgedrag

‘Mijn collega en ik zijn gestart met het maken van een lijstje van onze sterke 

en zwakke punten als leerkracht. Dat was voor mij al een moeilijke taak. Met 

dat lijstje hebben we dan een beetje gekeken wie welke rol op zich zou 

nemen. Ik heb nog niet zoveel ervaring met interactief werken, maar hij wel. 

Hij neemt daar dan de leiding en ik ben begeleider. Ik ben dan wel goed in 

het overzichtelijk brengen van theorie, dus dan speel ik de hoofdrol.’(GOK, 

z.j.)
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ZO BEGIN JE ERAAN

STAP 1: Leer je partner kennen

STAP 2: Bespreek je lerarenstijlen/-voorkeuren

STAP 3: Analyseer je eigen leraarsgedrag

STAP 4: Bereid de lessen samen doelgericht voor

• Wat zijn de lesdoelen? Andere doelen? – CRUCIAAL!

• Verzamel ervaringen, voorbereidingen en ideeën.

• Co-creëer jullie les.

• Verdeel het werk: materiaal, verantwoordelijkheid, instructie, tussentijds afstemmen, 
evaluatie …
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ZO BEGIN JE ERAAN

STAP 1: Leer je partner kennen

STAP 2: Bespreek je lerarenstijlen/-voorkeuren

STAP 3: Analyseer je eigen leraarsgedrag

STAP 4: Bereid de lessen samen doelgericht voor

STAP 5: Blijf praten

• Reflecteer gezamenlijk. 

• Ook de leraar leert.

• Mogelijke vragen:

• Zijn de beoogde doelen bereikt? In hoeverre?

• Wat verliep goed? Wat gebeurde er op dat moment?  versterk!

• Wat wil je anders zien? Hoe zie je dat? 
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TOT SLOT...
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Jouw plan van aanpak

https://www.menti.com/6uvscvarhi
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OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via

www.schoolmakers.be

Vragen of info? charlotte@schoolmakers.be
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