Samenwerkend leren

Wat is samenwerkend leren?

Samenwerkend leren verwijst naar een onderwijssituatie waarbij studenten
de verantwoordelijkheid delen om in interactie met elkaar taken met
een gemeenschappelijk doel of eindproduct uit te voeren. In de praktijk
wordt samenwerkend leren vaak verward met samenwerken. Er is echter
een verschil tussen beide. Bij samenwerkend leren ligt de focus op de
inhoud / de leerstof, bij samenwerken ligt de focus meer op het proces / de
samenwerking. Er is geen strikte scheiding tussen beide, maar het is zowel
voor jezelf als voor de studenten belangrijk om te weten waar de focus ligt
bij een samenwerkingsopdracht; op de inhoud, op het proces of beide.

Didactische meerwaarde

De achterliggende gedachte is dat studenten niet alleen leren van de
interactie met de docent, maar ook van de interactie met elkaar. Bij
samenwerkend leren is niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de
samenwerking. Er is sprake van een cognitief en een sociaal doel.

Vormen van samenwerkend leren

Samenwerkend leren wordt in de praktijk al vaak ingezet. Denk
bijvoorbeeld aan gezamenlijk doen van onderzoek en daarover
presenteren. Een steeds meer toegepaste vorm van samenwerkend leren
is Team Based Learning (TBL). Team Based Learning is een vorm van
samenwerkend leren die gebruik maakt van een specifieke volgorde van
individueel werk, groepswerk en directe feedback om een motiverend
raamwerk te creëren waarin studenten in toenemende mate elkaar
verantwoordelijk houden voor het voorbereid deelnemen aan klassikale
activiteiten en bijdragen aan de discussie.

Moeilijkheidsgraad

Bloom niveaus
Reproduceren
Begrijpen
Toepassen
Analyseren
Evalueren
Creëren

Kenmerken

- Zowel online als offline
- Zowel synchroon als
asynchroon in tijd
- Samenwerken

ICT-Tools

Er zijn veel ICT-Tools die het samenwerken voor studenten
gemakkelijker kunnen maken en voor docenten inzicht bieden in het
samenwerkingsproces. Daarnaast bestaan er veel verschillende vormen
van samenwerkend leren waarbij studenten bijvoorbeeld wel of niet tot
een product komen of waarbij de nadruk meer ligt op de elaboratie van
leerstof. Team ICTO van de FGw kan, afhankelijk van de inhoud van een
vak, gericht advies geven over welke vormen het best passen bij die inhoud.
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