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De volgende stappen kunnen je ondersteunen bij het uitwerken van samenwerkend leren als werkvorm.  De diverse vragen hebben betrekking op belangrijke overwegingen die je dient te maken in dit ontwikkelproces.   Begin alvast met het uitschrijven van je centrale probleemstelling.  Wat is met andere woorden de situatie/de casus die je in gedachten hebt bij het doornemen van de module samenwerkend leren? 
Centrale probleemstelling
 
Beschrijf de situatie die je in gedachten hebt bij het doornemen van de module samenwerkend leren.
Wat is het centrale probleem?  Wat is de inhoud?  Wat zijn je doelstellingen?  Wat zijn de contextfactoren m.b.t. infrastructuur, cursisten, lesgevers?
 Stap 1 : Probleemstelling, doelstelling en inhoud                
  
Probleemstelling:  Wat is het centrale probleem in je huidige praktijk dat je wil aanpakken?
  
Verhogen van de betrokkenheid bij de leerinhouden            
Verhogen van de verantwoordelijkheid van de cursisten t.a.v. hun leerproces
Verhogen van de sociale cohesie in de groep
Verhogen van het kritisch verwerken van de inhoud
Andere: 
  
Inhoud:  In welke mate is de inhoud nieuw voor cursisten?
  
De inhoud is volledig nieuw voor cursisten
De inhoud is niet nieuw, cursisten zijn vertrouwd met de basisconcepten
De inhoud is niet nieuw, cursisten zijn vertrouwd met de basis en kunnen dit al toepassen in eenvoudige situaties of cases.
  
Doelstellingen:  Wat zijn bijgevolg de doelstellingen die je beoogt?
  
  
Weten: het verwerven van nieuwe informatie op een betekenisvolle manier
Weten hoe: het gebruiken van de verworven informatie (bv. toepassen van kennis, analyseren en synthetiseren van theoretische kennis)
Laten zien: tonen van competentie (geïntegreerd geheel van kennis en vaardigheden)
 Stap 2 : Vorm van samenwerkend leren
  
Welke constellatie van samenwerkend leren past het best bij jouw doelstellingen?
    
Cursist als plaatsvervangende lesgever  (Meest geschikt voor de doelstellingen "weten" en "weten hoe", bij deze constellatie heeft de plaatsvervangende lesgever reeds vergevorderde kennis over het onderwerpen, de andere cursisten een basisnotie of nog niets)
Groepsonderwijs zonder lesgever (Meest geschikt voor de doelstellingen "weten hoe" en "laten zien", bij deze constellatie zijn alle cursisten vergelijkbaar qua kennisbasis, ze ondersteunen en coachen elkaar)
    
Online samenwerkend leren:  Welke context-factoren zijn van toepassing op jouw situatie?
  
  
Cursisten wonen ver van elkaar
Cursisten volgen diverse opleidingstrajecten en hebben dus weinig ruimte in hun weekrooster  om samen te komen
De samenwerking gebeurt op basis van informatie (bv. cursus, materiaal) waartoe iedere cursist toegang heeft vanuit zijn privésfeer
Cursisten zijn voldoende vertrouwd met computer-gebaseerde communicatie bv. email
Cursisten zijn voldoende vaardig in schriftelijke communicatie
(Hoe meer bolletjes er werden aangekruist, hoe meer het samenwerkend leren zal lopen vie een online communicatie hulpmiddel)
  
Synchroon versus asynchrone hulpmiddelen:  Welk aspect is het meest belangrijk voor de samenwerking ?
  
Er is nood aan directe feedback en/of interactie tussen de cursisten => synchroon
Cursisten moeten hun bijdrage kunnen voorbereiden => asynchroon
 Stap 3 : Voorbereiding samenwerkend leren
  
De belangrijkste voorbereidingen hebben betrekking op de opdracht, de structuur 
en de samenstelling van de groep.
  
Opdracht:  Wat wordt er verwacht van de groep en de individuele cursisten?
  
  
Productgericht: Wat is het eindproduct dat wordt verwacht?
Procesgericht: Wat is het groepsproces dat wordt verwacht?
De structuur:  Op welke manier zal het samenwerkend leren worden gestructureerd?
Specifiëren van de rol van iedere cursist
Een stappenplan
Minimale elementen in een individuele inbreng
Andere:
    
De samenstelling van de groep:  Hoe zal de groep worden samengesteld?
Groepsgrootte:
Groepssamenstelling (heterogeen of homogeen):
Groepssamenstelling (cursist gestuurd of lesgever gestuurd):
                        
 Stap 4 : Evaluatie van samenwerkend leren
  
Opdracht:  Wie evalueert?
  
  
Enkel lesgever
  
Cursisten evalueren elkaar
  
Lesgever en cursisten evalueren
Opdracht:  Wat wordt er geëvalueerd?
  
  
Resultaat van het samenwerkend leren
Individuele inbreng van de cursisten
Individuele inbreng van de cursisten + resultaat van het samenwerkend leren
Individuele prestatie van cursisten NA het groepswerk
Individuele prestatie van cursisten + het resultaat van het samenwerkend leren
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