
Co-teachen in de praktijk

Op basisschool ’t Schrijverke vindt men in co-
teaching een antwoord op verschillende vraagstukken 
rondom passend onderwijs. In de voorbereiding op 
de Wet op Passend Onderwijs werd daar gezocht 
naar de beste manier om tegemoet te komen aan 
de onderwijsbehoeften van de kinderen. De rol van 
de leerkracht bleek heel belangrijk maar ook de 
samenwerking met andere kinderen.

Op dit moment wordt op basisschool ’t 
Schrijverke een passend onderwijsaan-
bod geboden middels co-teaching. Dit is 
een logisch gevolg geweest op de Wet op 
Passend Onderwijs waardoor scholen ge-
stimuleerd werden een nieuwe werkwijze 
te zoeken om tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 
Voor kinderen met een uitdaging op het 
gebied van leren en ontwikkeling was er 
in de tijd daarvoor de mogelijkheid om 
een leerlinggebonden financiering (een 
rugzak genaamd) aan te vragen. Dat geld 
werd bij ons op school grotendeels be-
steed aan de inzet van een ambulant be-
geleider en daarnaast was er een rugzak-
ondersteuner. De inzet van de ambulante 
begeleiding verliep niet altijd succesvol. 
Hoewel het fijn was, dat er wat extra 
aandacht aan kinderen kon worden be-
steed vonden die kinderen het zelf vaak 
onprettig daarvoor uit de klas te moeten. 
Voor de leerkracht was het niet eenvou-
dig om af te stemmen met de ambulant 
begeleider en wanneer tegemoetkomen 
aan de ondersteuningsbehoeften van een 
leerling veel tijd van de leerkracht vroeg, 
kwam deze vaak voor dilemma’s te staan. 
Het verdelen van de aandacht over de 

groep en de leerling met een specifieke 
behoefte aan veel leerkrachtnabijheid, 
was voor de leerkracht met regelmaat 
een haast onmogelijke opgave. Doordat 
de ambulant begeleider en rugzak-
ondersteuner er slechts op bepaalde 
momenten waren, was het voor hen niet 
mogelijk de leerkracht in deze opgave 
optimaal te ondersteunen. ‘De leerkracht 
doet er toe’ was een veel gehoorde leus 
in die tijd. Er werd handelingsgericht 
gewerkt en steeds vaker werd samen met 
een kind een plan opgesteld. Kinderen 
gaven aan dat ze graag in de klas werden 
geholpen door de leerkracht die er de 
rest van de week ook was. Dat deed 
ons nadenken over de mogelijkheid de 
ambulante begeleiding meer samen met 
de leerkracht in te zetten in de klas. Juist 
in die periode deed zich de mogelijkheid 
voor om op studiereis te gaan naar Graz, 
waar we voorbeelden konden zien van 
co-teaching. We zagen daar wat mogelijk 
was wanneer je als co-teachers op elkaar 
ingespeeld was. Daarnaast zagen we ook 
voorbeelden die niet in onze schoolcul-
tuur pasten. Het was leerzaam om te 
zien hoe je het je eigen moet maken. 
Weer terug op school startten we met 

het vormgeven. Hoe zou co-teaching er 
in onze situatie uit moeten zien? 

DE VOORBEREIDING
We vonden het belangrijk de aandacht 
voor het kind als geheel en de samen-
werking tussen verschillende kinderen 
als kracht te blijven zien. De bestaande 
cultuur van apart met een kind werken 
wilden we doorbreken. Ook wilden we 
minder inzoomen op de minder ontwik-
kelde factoren van een kind en juist ta-
lenten benutten. Wij hadden de ervaring 
dat kinderen zich het best ontwikkelen 
in samenwerking met groepsgenoten 
en waren vastberaden die mogelijkhe-
den nog meer te gaan benutten. Er was 
dus een cultuuromslag te maken. Met 
een werkgroep van ouders, leraren én 
professionals uit het speciaal onderwijs 
gingen we vervolgens de mogelijkheden 
verkennen om co-teaching vorm te geven 
passend bij onze visie.

In de werkgroep hebben we in eerste 
instantie aandacht besteed aan waarom 
we vonden dat we co-teaching moesten 
gaan bieden. We wilden alle kinderen 
de kans geven thuisnabij naar school 
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te gaan. Het hebben van een handicap 
mocht geen motief zijn voor uitsluiting. 
We vonden het daarbij van belang dat alle 
kinderen de kans kregen zich te ontwikke-
len met groepsgenoten die een diversiteit 
in aanleg en mogelijkheden vertonen, 
zoals in de maatschappij. Daarnaast za-
gen we een belang in het ontwikkelen van 
de professionele leergemeenschap. De 
leerkrachten die zich hadden geschoold 
kregen tot dan toe vaak niet de kans de 
opgedane kennis in te zetten voor de kin-
deren, door te ontwikkelen, ervaring op 
te doen en die te delen met het team. We 
werden het snel eens over het waarom en 
gingen aan de slag met hoe we dat wilden 
vormgeven in onze school. Rondom de 
bekostiging was sprake van een span-
ningsveld terwijl het in de uitvoering 
mooi leek te passen. Het bekostigen 
van co-teaching was een interessant 
vraagstuk. We hoorden dat dit in Graz 
mogelijk werd gemaakt doordat leerlin-
gen die vanuit het speciaal onderwijs 
integreerden een bedrag meenamen voor 
de begeleiding. Dat was mogelijk gezien 
de afbouw van het speciale systeem. We 
wisten dat het in Nederland anders zou 
lopen. Het werd de bedoeling om voor 

leerlingen met een specifieke onderwijs-
behoefte een arrangement aan te vragen. 
Hoewel het daarmee niet ging om een 
structurele inzet, hadden we het vertrou-
wen hiermee co-teaching grotendeels te 
financieren. We zouden immers de taken 
van de ambulant begeleider op ons ne-
men waardoor de in te zetten uren door 
school zouden stijgen. Ook waren we van 
plan de taken van de intern begeleider te 
minimaliseren en die van de rugzakon-
dersteuner volledig in de formatie in te 
zetten. 

In de praktijk blijkt co-teaching moeilijk te 
borgen gezien het moeizame en grillige 
verloop van aanvragen van arrangemen-
ten die afgegeven worden op individuele 
leerlingen voor een korte termijn. We 
zouden verder kunnen ontwikkelen met 
de mogelijkheid dit aanbod te structu-
reren middels groepsarrangementen. 
Helaas is het met de huidige werkwijze 
niet structureel te waarborgen, maar 
dat neemt niet weg dat we ons blijven 
inzetten voor een ontwikkeling richting 
inclusie. De baten van de inzet van 
co-teaching liggen in de toekomst in de 
brede maatschappij. De kosten echter 

liggen nu bij de school en het samen-
werkingsverband. Het gedachtegoed van 
co-teaching bleek wonderwel samen te 
gaan met onze visie over kwaliteit van 
onderwijs waarvoor ontwikkelingsgericht 
werken een kracht is. Doelen worden be-
reikt middels een aanbod van activiteiten 
passend bij de ontwikkelingskenmerken 
van kinderen. Differentiatie vindt daarin 
dus als vanzelfsprekend plaats. Binnen 
de activiteiten is er veel aandacht voor sa-
menwerking. Het aanbod wordt gepland 
en gestuurd door leerkrachten met oog 
voor de betekenis die er voor de kinderen 
is. Dit maakt de betrokkenheid groot, ook 
voor leerlingen waarvoor het zetten van 
stappen in de ontwikkeling soms langer 
duurt. Daarnaast is het een winst geble-
ken dat we al jaren in heterogene groepen 
werken. Het is van belang de leerlijnen en 
ondersteuningsbehoeften als leerkracht 
in je achterhoofd te hebben, maar in de 
praktijk gaat het om aansluiten bij de 
zone van naaste ontwikkeling.

WAT DOET DE CO-TEACHER?
Een groot voordeel van co-teaching is dat 
je het oplopen van frustratie vaak voor 
kunt blijven. We hebben gezien dat kinde-

De co-teacher heeft tijd om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte om herhaald en met materiaal instructie te bieden (maten mbo maatbeker).
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ren met een specifieke onderwijsbehoefte 
soms een opbouw hadden in frustratie 
waardoor leer- of andere problemen zich 
uitten in gedragsproblemen. Als leer-
kracht voor een volle groep leerlingen is 
het niet altijd mogelijk te bieden wat die 
leerling nodig heeft. Wanneer je inzet 
op co-teaching kan hier wel meer tijd en 
aandacht aan geboden worden door de 
eigen leerkracht zonder dat de andere 
kinderen aandacht te kort komen. Om 
oplopende frustratie te voorkomen is 
planmatige aanpak noodzakelijk. Hierin 
kijken de co-teachers gezamenlijk naar 
het aanbod en weten ze welke kinderen 
waarmee extra ondersteuning nodig heb-
ben. Daarnaast biedt de flexibiliteit die je 
als co-teacher hebt de mogelijkheid om 
direct in te spelen op signalen. Even een 
wandelingetje maken met een leerling 
is dan ook een vorm die uitgevoerd kan 
worden door een co-teacher, terwijl dat 
moeilijker te organiseren is wanneer je als 
enige leerkracht de verantwoordelijkheid 
over een groep hebt. Het is een vorm die 
niet in de boeken staat maar ons in de 
praktijk al erg veel opgeleverd heeft.

Net als een leerkracht die alleen in de 
groep staat zetten ook co-teachers 
verschillende rollen in om de ontwikke-
ling van kinderen te stimuleren. Doordat 
co-teachers samen in de groep staan 
nemen ze ook ten opzichte van en met 
elkaar rollen in. In de praktijk zijn er veel 
verschillende samenwerkingsvormen 
denkbaar. Dian Fluijt noemt in haar boe-

ken de zes meest voorkomende vormen. 
Hieronder een opsomming van deze 
vormen met voorbeelden van hoe we die 
in onze praktijk inzetten.

OBSERVEREND CO-TEACHEN
Bij observerend co-teachen voert één 
co-teacher een gerichte observatie uit 
terwijl de andere co-teacher les geeft of 
begeleidt. Met als doel het zelfvertrou-
wen bij het lezen te vergroten daagden 
we dit thema de leerlingen uit een leuke 
tekst te kiezen, die goed te oefenen en 
dan voor te gaan lezen bij bijvoorbeeld 
een kleuter- of peutergroep. Toen we de 
tijd namen om dit te observeren kwamen 
daar voor ons verschillende werkpunten 
uit. Zo bleek uit observatie dat een aantal 
kinderen, dat al gevorderd was in het 
leesproces, geen plannen maakte om dit 
te laten horen aan anderen. Dit signaal 
leidde ertoe met de leerlingen in gesprek 
te gaan waaruit bleek dat ze de te zetten 
stappen om dit aan te pakken niet goed 
konden overzien. Met de leerlingen is een 
stappenplan opgesteld en de eerste keer 
uitvoeren van dit plan wordt gestuurd 
en begeleid door de leerkracht. Dit met 
de bedoeling dat de kinderen dit met 
afnemende nabijheid van de leerkracht 
zelf gaan voortzetten.

STATION CO-TEACHING
Bij station co-teaching zijn leerstations 
ingericht met verschillende leeractivitei-
ten. Hierbij kunnen co-teachers ieder één 
station begeleiden of er kan afgesproken 
worden dat één van beiden meer algeme-
ne begeleiding doet. In de praktijk kan dit 
er verschillend uitzien. Het kan zijn dat er 

Een wandeling kunnen maken om met een leerling te bespreken wat ze nodig heeft staat niet in de 
boeken maar gebruiken we met regelmaat succesvol. 

De co-teacher kan vanuit observatie geagendeerde actie uitvoeren.
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in verschillend ingerichte hoeken wordt 
gewerkt waaruit kinderen kiezen of het 
krijgt vorm in een door de leerkracht ge-
pland aanbod in circuitvorm. Dan is het 
een praktische manier om afwisseling in 
activiteiten mogelijk te maken. Bij station 
co-teaching creëer je de mogelijkheid een 
instructie of begeleiding in een kleine 
groep aan te bieden.

ALTERNATIEVE CO-TEACHING
Bij alternatieve co-teaching neemt een 
co-teacher een groep leerlingen voor een 
beperkte tijd apart om instructie op maat 
te kunnen geven. Deze vorm zetten wij 
in tijdens het bieden van een lees-schrijf 
interventie. Een groepje leerlingen gaat 
intensief met één van de co-teachers aan 
de slag met oefeningen om het lezen 
vlotter te laten lopen en het schrijven van 
woorden daaraan te koppelen. De co-tea-
cher kan in de kleine groep optimaal aan-
sluiten bij de zone van naaste ontwikke-
ling. Het gaat hier om kinderen die extra 
oefentijd nodig hebben. Doordat deze 
extra oefening wordt geboden door een 
leerkracht die ook de rest van de week 
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 
van deze kinderen werkt dit aanbod door. 
Als dit aanbod zou worden geboden door 
een interne of externe specialist die niet 
betrokken is bij de rest van de week zou 
dit veel minder effect hebben. Tegelijker-
tijd met de interventie heeft de tweede 
co-teacher tijd om de andere kinderen te 
begeleiden bij het leesaanbod.

ASSISTERENDE CO-TEACHING
Bij assisterende co-teaching neemt een 
co-teacher de verantwoordelijkheid voor 
het lesgeven terwijl de andere co-teacher 
individuele begeleiding geeft waar die be-
nodigd is. Deze vorm gebruiken we vaak 
tijdens een deel van de les of ontwikkel-
tijd. Bij het opstarten geeft bijvoorbeeld 
de éne co-teacher instructie aan de groep 
terwijl de andere co-teacher een speci-
fieke leerling helpt met het aanbrengen 
van structuur. Daarbij kan het gaan om 
het bespreken van de werkvolgorde, maar 
ook bijvoorbeeld over de inzet van tijd. 
Wanneer er bepaalde hulpmiddelen wor-
den gebruikt door een leerling zoals een 
time timer kan er op deze momenten een 
korte instructie of begeleiding geboden 
worden. Deze vorm kan ook gebruikt 
worden om bij een langere instructie een 
aantal kinderen alvast op weg te helpen. 

PARALLELLE CO-TEACHING
Bij parallelle co-teaching onderwijzen 
co-teachers dezelfde of verschillende 
lesinhouden in gescheiden groepen. 
Parallelle co-teaching kan handig zijn als 
je met materiaal werkt dat je niet voor 
alle kinderen voorhanden hebt of ruimte 
nodig hebt. Zo hebben we wel eens 
parallelle co-teaching uitgevoerd waarbij 
een deel van de groep aan het timmeren 
was en een ander deel met de tweede 
co-teacher schilderde.

COMPLEMENTAIRE CO-TEACHING
Bij complementaire co-teaching dragen 
beide co-teachers een gezamenlijke 
verantwoording voor het onderwijzen en 
zijn ze in gelijke mate betrokken bij de in-
structie. Wanneer de leerkrachtnabijheid 
minder nodig is kan een signaal van één 
van de co-teachers tijdens complementai-
re co-teaching voldoende zijn om aan te 
sturen. De co-teacher weet bijvoorbeeld 
met een knikje een afhakende leerling 
er weer bij te betrekken of een vraag te 
stellen om bepaalde leerlingen aan te 
zetten tot meedoen. Complementaire 
co-teaching is een bijzondere vorm van 
co-teaching waarin je een groep iets kan 

bieden dat je als leerkracht alleen echt 
niet kan. Bij de start van een thema is 
het bijvoorbeeld mogelijk om kinderen te 
boeien voor een onderwerp in de vorm 
van een sketch. Of je kunt instructies 
aanbieden direct of bijna tegelijkertijd op 
verschillend niveau; de éne co-teacher is 
concreet bezig, bijvoorbeeld in een rol-
lenspel waarin winkeltje wordt gespeeld 
terwijl de ander simultaan de formele 
som noteert op het (digi)bord.

In co-teaching vinden we een passend or-
ganisatorisch model dat veel meer blijkt 
te zijn dan alleen een model. Co-teaching 
geeft ons de mogelijk passend onderwijs 
te bieden door het nastreven van een 
visie. Een visie op het bieden van onder-
wijs, waarin alle kinderen meedoen en 
uitgedaagd worden zich te ontwikkelen. 

Marcia van der Wens is werkzaam 
als co-teacher en coördinator 
passend onderwijs op basisschool 
’t Schrijverke in ’s Hertogenbosch. 

De co-teacher heeft tijd om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte om in een kleine 
groep met materiaal instructie te bieden (winkeltje).
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