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1. Samenvatting 
 
In deze studie is onderzocht in hoeverre de instructiestrategie Samenwerkend Leren 
de leerling in een 4VWO scheikunde klas kan helpen het hogere orde denken te 
verbeteren en verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn tijdens de Scheikunde lessen 
hogere orde opgaven gemaakt waarbij in kleine groepjes van 2 leerlingen met 
Samenwerkend Leren is gewerkt. De leerlingen hebben de hogere orde opgaven 
eerst individueel gemaakt en vervolgens met z’n tweeën. Via een enquête met 
stellingen en open vragen is onderzocht of er een effect is in het zelfvertrouwen en in 
het leerklimaat in de klas. 
Op basis van de scores van de hogere orde opgaven kon er niet duidelijk 
geconcludeerd worden dat het Samenwerkend Leren de leerling heeft geholpen om 
het hogere orde denken beter te ontwikkelen. Dit kon niet geconcludeerd worden als 
de toetsresultaten van hogere orde opgaven van scheikunde toetsen die gemaakt 
zijn voor het onderzoek vergeleken worden met toetsresultaten van toetsen die 
gemaakt zijn kort na het onderzoek. 
De meerderheid van de leerlingen zijn positief over het toepassen van 
Samenwerkend Leren in de Scheikunde les en geven aan dat het een positief effect 
heeft op het zelfvertrouwen en motivatie.  
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2. Inleiding 
De HAVO en VWO leerlingen waaraan ik scheikunde en natuurkunde les geef (2014-
heden Rodenborchcollege Rosmalen en 2010-2013 Beatrixcollege Tilburg) krijgen op 
school, en thuis bij het maken van huiswerk, te maken met zowel lagere orde als 
hogere orde opgaven. Bij lagere orde en hogere orde opgaven kan een onderscheid 
worden gemaakt in specifieke leeractiviteiten of denkprocessen die de leerling 
gebruikt om de opgaven te beantwoorden (Ebbens & Ettekoven, 2009, p79). Deze 
leeractiviteiten geven aan welke vorm van leren de leerling toepast bij het 
beantwoorden en maken van een opgave. Het niveau van de opgave (hogere of 
lagere orde) correspondeert met het niveau van de leeractiviteit.  Bij een lagere orde 
opgave kan er bijvoorbeeld gevraagd worden iets uit te leggen wat er geleerd is. Bij 
een hogere orde opgave kan er bijvoorbeeld gevraagd worden hoeveel 
koolstofdioxide er ontstaat als 5L aardgas wordt verbrand.Bij deze laatste opgave 
zullen er meerdere stappen gezet moeten worden om het goede antwoord uit te 
rekenen. 

In de klas, bij het maken van opgaven en het bespreken van huiswerkopgaven neem 
ik waar dat veel leerlingen vooral moeite hebben met het beantwoorden van de 
hogere orde opgaven. Ook bij het nakijken van toetsen neem ik dit waar. Ik denk dat 
een belangrijke oorzaak hiervan is dat de leerlingen op school te weinig ervaring 
hebben opgedaan met het hogere orde denken en leren. Als de leerlingen een 
hogere orde opgave niet goed beantwoorden zijn ze geneigd om te zeggen: “maar dit 
hebben we nooit gehad ! “. De leerlingen weten dan vermoedelijk niet hoe ze de 
hogere orde opgave het beste kunnen aanpakken en sommigen geven het dan op. 
Dit kan deels een gebrek aan ervaring zijn met de hogere orde denk- en 
leerprocessen die hierbij nodig zijn en misschien deels door een gebrek aan kennis. 
Bij het beantwoorden van de hogere orde opgaven zal bij de leerling in ieder geval 
het hogere orde denken moeten opstarten voordat de opgave kan worden 
beantwoord (King 1998). 

In de schoolboeken voor natuurkunde en scheikunde die ik gebruik vanaf klas 3 
(NOVA Scheikunde en NOVA Natuurkunde) is er mijns inziens weinig, of zelfs 
helemaal geen, aandacht voor uitleg over de aanpak van hogere orde opgaven. Dat 
vind ik vreemd omdat de boeken en de toetsen, die in het docentenpakket van de 
NOVA boeken zitten, meerdere hogere orde opgaven per hoofdstuk bevatten. In de 
docentenhandleiding van de NOVA boeken staan de opgaven per hoofdstuk 
gerangschikt op de drie verschillende TIMSS beheersingsniveaus. En ik vind het 
zeker ook vreemd omdat de leerlingen voorbereid worden op het eindexamen waar 
ze juist veel hogere orde opgaven kunnen verwachten. Op het eindexamen wordt er 
getoetst op drie verschillende beheersingsniveaus (Bertona 2012). Deze 
beheersingsniveaus zijn ook bekend als drie cognitieve domeinen (weten, toepassen 
en redeneren) en worden ook in de PISA assessments gebruikt (Schleicher & 
Tamassia 2003). Er wordt bij het bepalen van het beheersingsniveau gebruik 
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gemaakt van handelingswerkwoorden die behoren bij een TIMSS 
beheersingsniveau. Deze handelingswerkwoorden geven de relatieve 
moeilijkheidsgraad aan en zijn overeenkomstig met de denkprocessen of cognitieve 
processen die gebruikt worden bij lagere en hogere orde opgaven (Bertona 2012, 
Aksela 2005, Jones 2015).  De voorbeeldopgaven die in de boeken stap voor stap 
worden uitgewerkt zijn hogere en lagere orde opgaven. Het aantal van deze 
uitwerkingen van de voorbeeld-hogere orde opgaven is echter beperkt. En er is in de 
boeken geen uitleg over de beste aanpak van hogere orde opgaven en er wordt ook 
niet ingegaan op mogelijke problemen of verkeerde oplossingen die leerlingen 
kunnen geven bij het maken van de opgaven (Cardellini, 2006). De uitwerkingen van 
de opgaven die de leerlingen per hoofdstuk zelf maken zijn ook heel summier 
uitgewerkt in het antwoordenboek. Als de leerlingen bij de toetsen de hogere orde 
opgaven maken zullen ze de aanpak van deze opgaven moeten beheersen. Hiervoor 
zullen de leerlingen de vaardigheid van hogere orde denk- en leerprocessen moeten 
toepassen. Deze vaardigheid is niet alleen belangrijk voor het vak op school, bij 
toetsen en het eindexamen, maar ook voor een latere carrière. 
Ik zie het als een belangrijke taak van de docent om de leerlingen te coachen om de 
vaardigheid van het hogere orde denken en leren te ontwikkelen. Ik vind het werken 
met leerlingen waarbij hogere orde denk- en leerprocessen aan de gang zijn een 
heel interessant en uitdagend onderwerp. De voornaamste reden hiervoor is dat ik 
graag wil leren hoe ik als docent de leerlingen het beste kan instrueren om het 
hogere orde denken en leren te activeren. Ik ben als docent daarom ook op zoek 
naar didactische vaardigheden en instructiestrategieën om de leerlingen hierbij te 
helpen om deze vaardigheid te ontwikkelen. Als de vaardigheid van het hogere orde 
denken en leren zich goed ontwikkelt bij de leerling kan deze de hogere orde 
opgaven op een goede manier aanpakken. Leerlingen zullen ook actiever gaan leren 
als ze de hogere orde leerprocessen toepassen (Ebbens & Ettekoven 2009). Voor de 
aanpak van hogere orde opgaven zijn ook meerdere stappenplannen bekend, maar 
die zijn niet altijd goed toepasbaar doordat de hogere orde opgaven heel divers 
kunnen zijn (Bodner & Herron, 2002). 

Het is bekend dat de instructiestrategie “Samenwerkend Leren” de leerlingen kan 
helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheid van het hogere orde denken en leren 
(Cohen 1994). Via de literatuur (Ebbens & Ettekoven, 2009) en mijn oude werkgever 
(Beatrix college Tilburg) heb ik al eerder kennis gemaakt met Samenwerkend Leren. 
Mijn eerste indrukken zijn dat deze instructiestrategie zeer waardevol kan zijn bij het 
toepassen van vooral de hogere leerniveaus van vragen stellen. 

Op mijn huidige school (Rodenborchcollege, Rosmalen),  is er aandacht voor het 
constructivisme (Bodner & Klobuchar, 2001). Het model Directe Instructie wordt als 
leidraad gebruikt voor het lesgeven en er wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt 
in 4 leerniveaus . Deze 4 leerniveaus zijn Onthouden, Begrijpen, Integreren en 
Toepassen (OBIT, Figuur1, Ebbens & Ettekoven, 2009, p79) en komen aan bod bij 
de leerstof en bij het toetsen van de lesstof. In Figuur 1 is ook weergegeven hoe de 
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drie TIMSS beheersingsniveaus zich tegenover de vier OBIT leeractiviteiten 
verhouden.   

Het hoofddoel van Directe Instructie is het aanleren van basiskennis en 
basisvaardigheden (Ebbens & Ettekoven, 2009). Het is echter niet voldoende om het 
hogere orde denken bij de leerlingen goed te ontwikkelen (King 1998, p.54).  Directe 
Instructie kan ook gecombineerd worden met andere instructiestrategieën zoals 
Samenwerkend Leren om dit te bewerkstelligen. 

In dit verslag beschrijf ik een onderzoek waarin ik de instructiestrategie 
Samenwerkend Leren heb toegepast in een 4VWO klas Scheikunde en waarbij is 
onderzocht of Samenwerkend Leren de leerlingen kan helpen bij hun ontwikkeling 
van het hogere orde denken en leren. 

Tevens heb ik onderzocht of er een positieve invloed op de motivatie en het 
zelfvertrouwen van de leerling en op het leerklimaat kan worden gevonden.  
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3. Theoretisch kader 
 
In dit hoofdstuk bespreek ik wat er bekend is over het hogere orde en lagere orde 
denken en leren, met betrekking tot leeractiviteiten en hogere en lagere orde 
opgaven. 
Tevens zal ik uitleggen waarom de instructiestrategie Samenwerkend Leren op een 
middelbare school toegepast kan worden om het hogere orde leren bij de leerlingen 
te ontwikkelen. 
 
 
3.1 hogere orde en lagere orde denken en leren 
Er kunnen op school bij het denken en leren van de leerlingen vier leeractiviteiten 
worden onderscheiden (Figuur 1, Ebbens & Ettekoven 2013). Deze leeractiviteiten 
komen op gang bij het stellen van vragen aan de leerling en bij het maken van 
hogere orde en lagere orde opgaven. 
 
Fig. 1 leeractiviteiten OBIT (Ebbens & Ettekoven 2013 en Mesie 2013) en de relatie 
met de TIMSS beheersingsniveaus (Bertona 2012, Jones 2015). 
 

 
 
De vier leeractiviteiten hangen nauw samen en kunnen in vier niveaus van denken 
en leren worden ingedeeld. In Figuur 1 staan deze niveaus weergegeven in 
opklimmende moeilijkheidsgraad, waarbij niveau 1 (leeractiviteit Onthouden) het 
laagste niveau voorstelt (Ebbens 2013). Ook de relatie tussen de drie TIMSS 
beheersingsniveaus en OBIT is in Figuur 1 weergegeven (Bertona 2012, Yilmaz 
2010, Jones 2015).  
 
De opgaven die leerlingen voor het vak scheikunde maken kunnen worden verdeeld 
in lagere orde en hogere orde opgaven. Het verschil tussen lagere en hogere orde 
opgaven wordt aangegeven door de denk- en leerprocessen die op gang komen als 
de leerling de opgave gaat maken of uitwerken. De leeractiviteiten 1 en 2 (Fig.1) zijn 
vooral gericht op lagere orde denk- en leerprocessen, en wordt ook lagere orde leren 
genoemd (Ebbens & Ettekoven 2009, p184) Deze leeractiviteiten komen dus op 
gang bij het maken van lagere orde opgaven. Deze twee leeractiviteiten, Onthouden 
en  Begrijpen, zijn bij de leerling nodig om de basiskennis goed te beheersen. De 
leeractiviteiten 3 en 4, Integreren en Creatief toepassen, zijn vooral gericht op hogere 
orde denk- en leerprocessen, en wordt ook hogere orde leren genoemd. Deze 
leeractiviteiten komen daarom op gang bij het maken van hogere orde opgaven. De 
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leeractiviteit Integreren kan ook worden gezien als een belangrijke verbinding tussen 
de laagste leeractiviteiten (Onthouden/Begrijpen) en de hoogste leeractiviteit Creatief 
Toepassen. (Ebbens & Ettekoven, 2009, blz 183) 
 
Bij Integreren activeert de leerling de voorkennis die nodig is om de nieuwe kennis te 
begrijpen en een plek te geven. Daarna koppelt de leerling de nieuwe kennis met 
bestaande kennis en slaat het op in zijn geheugen. En door dit proces beklijft de 
kennis bij de leerling beter (Ebbens & Ettekoven, 2013). Vervolgens wordt de nieuw 
verworven kennis gebruikt in nieuwe, onbekende situaties (leeractiviteit 4, Ebbens 
2013, p27). Het hogere orde denken wordt bij de leerling geactiveerd wanneer de 
leerling een onbekend probleem voor ogen krijgt waar hij niet direct een antwoord op 
kan geven (King 1998). Bij het hogere orde denken bij hogere orde opgaven kan de 
leerling de opgave in delen opsplitsten. Hierbij kunnen onderlinge verbanden en 
verbanden met bestaande kennis worden gelegd (King, 1998). 
 
De vier leeractiviteiten uit Figuur 1 kunnen worden gezien als een soort taxonomie 
(Ebbens 2013, Mesie 2013). De leeractiviteiten van deze taxonomie kunnen ook 
worden afgekort tot OBIT (Mesie 2013) en vertonen duidelijk overeenkomsten met de 
vaardigheden in de herziene taxonomie van Bloom (Anderson, 2001). In Figuur 2  is 
deze taxonomie weergegeven.  
 
 

 
 
Fig. 2 herziene taxonomie van Bloom (Anderson 2001) 
 
De herziene taxonomie van Bloom is opgebouwd met een oplopende orde van 
cognitieve vaardigheden en processen die zijn gekoppeld aan werkwoordsvormen 
die een actie of leeractiviteit weergeeft (Figuur2).  In deze taxonomie zijn de lager 
liggende vaardigheden noodzakelijk om de hoger liggende vaardigheden te 
beheersen (Anderson 2001). 
Er is een gedeeltelijke overlap tussen de leeractiviteiten van OBIT en de cognitieve 
vaardigheden van de herziene taxonomie van Bloom (Figuur 2). De leeractiviteiten 
Onthouden en Begrijpen van OBIT komen overeen met de lager liggende cognitieve 
activiteiten  “Remembering” en “Understanding” zoals beschreven door Anderson en 
Krathwohl (2001) De leeractiviteiten Integreren en Toepassen van OBIT zijn 
grotendeels wel maar echter niet volledig overlappend met de vier resterende 
vaardigheden van de herziene taxonomie van Bloom (Kwakernaak 2013). De 
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leeractiviteit Integreren komt overeen met de cognitieve activiteit “Applying” , en de 
leeractiviteit Toepassen komt overeen met de cognitieve activiteit “Creating”. De 
overige cognitieve activiteiten, “Analysing” en “Evaluating” vallen volgens 
Kwakernaak (2013) echter niet volledig onder Toepassen. Deze cognitieve 
activiteiten zijn echter wel vaak voorafgaand nodig voor het Creatief toepassen 
(Anderson 2001).  
Volgens Mesie (2013) is er door een aanpassing van leeractiviteit 4 bij OBIT wel 
volledige overlap mogelijk tussen de leeractiviteiten van OBIT en de cognitieve 
vaardigheden van de herziene taxonomie van Bloom. De omschrijving van 
leeractiviteit 4 in Figuur1 zal hiervoor moeten worden uitgebreid met de volgende 
tekst:  

- de leerling is hierbij met een creatief denkproces bezig. 
- de leerling wordt naast het leggen van verbanden ook gevraagd iets toe te   
voegen. 

 
De OBIT taxonomie kan door het combineren van twee leeractiviteiten in twee delen 
worden gesplitst: OB (Onthouden en Begrijpen) en IT (Integreren en (Creatief) 
Toepassen) (Kwakernaak 2013). Zoals eerder aangegeven is dit tevens een splitsing 
in het lagere orde leren (leeractiviteit 1 en 2) en het hogere orde leren (leeractiviteit 3 
en 4). Deze splitsing kan dan ook worden toegepast bij het onderscheid tussen 
lagere orde en hogere orde opgaven en lesstof (Ebbens & Ettekoven, 2009, blz 79, 
Mesie 2013). Voor het bepalen van de orde van de opgaven voor het vak scheikunde 
kan gebruik worden gemaakt van 19 subcategorieën van cognitieve processen 
waarin de herziene taxonomie van Bloom kan worden verdeeld (Aksela, 2005). In de 
19 subcategorieën zijn er werkwoorden verbonden aan het cognitieve proces dat 
voor het maken van de opgave bij de leerling op gang moet komen. De 19 
subcategorieen zijn verdeeld over de zes cognitieve vaardigheden van de herziene 
taxonomie van Bloom (Aksela, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Samenwerkend Leren 
 
Samenwerkend Leren is een bekende instructiestrategie waarbij leerlingen actief 
bezig kunnen zijn met zowel lagere orde en hogere orde denk- en leerprocessen. 
Samenwerkend Leren is een onderwijsstrategie waarbij er gestructureerd en 
leerdoelgericht leeractiviteiten plaatsvinden in groepjes leerlingen (Ebben & 
Ettekoven, 2013). Samenwerkend leren klinkt misschien heel simpel maar is niet 
hetzelfde als samen in een groepje bij elkaar zitten en aan het werk zijn. Voor het 
succesvol uitvoeren van samenwerkend leren is het namelijk belangrijk dat er bij de 
uitvoering rekening wordt gehouden met zoveel mogelijk sleutelbegrippen die voor 
de leerlingen zichtbaar en voelbaar zijn (Ebbens & Ettekoven, 2013). Bij 
samenwerkend leren, ook wel cooperatief leren genoemd, wordt er voldaan aan 5 
sleutelbegrippen (Ebbens & Ettekoven, 2013): 
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-1- positieve wederzijdse afhankelijkheid: leerlingen hebben elkaar echt nodig, ze 
kunnen het niet individueel doen. 

-2- individuele aanspreekbaarheid: elke leerling levert een bewuste bijdrage aan 
het eindresultaat van de groep en kan daar over worden aangesproken. 

-3- directe interactie: er is direct interactie tussen de leerlingen waarbij elkaars 
leren face-to-face wordt gestimuleerd. 

-4- aandacht voor ontwikkeling van sociale vaardigheden: elkaar vertrouwen en 
accepteren, ondersteunen, helder en duidelijk communiceren.  

-5- aandacht voor het groepsproces 
 
De lessen zullen dus zodanig moeten worden ingericht dat er gedurende de hele les 
aan zoveel mogelijk van deze sleutelbegrippen wordt voldaan.  
Deze instructiestrategie kent meerdere elementaire samenwerkingsstructuren die 
ook gecombineerd kunnen worden (Ebbens & Ettekoven, 2013). Sommige 
samenwerkingsstructuren zijn geschikt om heel gericht een deel of alle 
leeractiviteiten van OBIT tijdens een les aan bod te laten komen komen (Ebbens & 
Ettekoven 2013). Bij de samenwerkingsstructuren waarbij er een open structuur is en 
een bijbehorende interactie wordt het hogere orde leren gestimuleerd. Dit blijkt uit 
onderzoek waarbij twee groepen leerlingen werden vergeleken bij het hogere orde 
leren. De groep waarbij er minder structuur was bij de groepstaken presteerde beter 
dan de groep waar de procedure voor de groepstaken heel gestructureerd werd 
uitgevoerd (Cohen 1994, blz 20). Indien er een open structuur is, is er een 
conceptueel gerichte interactie mogelijk, waarbij er de mogelijkheid is om onderling  
ideeën en opvattingen te delen. Dit in tegenstelling tot meer gestructureerde 
samenwerkingen die het hogere orde leren belemmeren en vooral de feitenkennis 
stimuleren (Ebbens & Ettekoven, 2013).  
 
 
Op basis van meerdere onderzoeken kan worden geconcludeerd dat leerlingen die 
met Samenwerkend Leren hebben gewerkt gemiddeld beter presteren met het 
hogere orde leren en denken vergeleken met de leerlingen die in een individuele 
setting gewerkt hebben (Ebbens & Ettekoven 2013, Cohen 1994, Johnson 1991). 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij het toepassen van Samenwerkend Leren de 
hogere orde denkprocessen zich goe d kunnen ontwikkelen (King 1998). Ook vindt er  
bij de leerlingen, bij het beantwoorden van hogere orde opgaven bij Samenwerkend 
Leren, meer transfer plaats van wat er eerder geleerd is (Johnson 1991). 
Ondanks deze positieve effecten zijn er ook meerdere studies gepubliceerd waarin 
geconcludeerd werd dat er bij de leerlingen geen verschil in resultaten 
waarneembaar was, vergeleken met de resultaten als er op een traditionele manier 
les werd gegeven (Cohen 1994). 
 
Bij het toepassen van Samenwerkend Leren kan het leren ook hoorbaar en zichtbaar 
worden (Cohen, 1994, Johnson 1991). Dit laatste kenmerk van Samenwerkend 
Leren vind ik zelf heel belangrijk voor mijn ontwikkeling als docent omdat ik hierdoor 
ook meer inzicht kan vergaren over de denkprocessen en de ontwikkeling van de 
leerprocessen bij de leerlingen.  
Doordat er bij Samenwerkend Leren ook veel interactie is tussen de leerlingen 
onderling en interactie met de docent kan dat ook resulteren in het verbeteren van 
het leerklimaat, het zelfvertrouwen en de motivatie (Aksela 2005, Johnson & Johnson 
1988, Nebesniak 2007). Bij Samenwerkend Leren krijgen de leerlingen een actieve 
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rol zodat er een ‘werken-met’-leerklimaat kan ontstaan (Ebbens & Ettekoven 2009). 
En als de leerlingen door het Samenwerkend Leren de lesstof beter begrijpen kan 
dat een positieve invloed hebben op de motivatie en het zelfvertrouwen (Zakaria, 
2013). Motivatie (intrinsiek en extrinsiek) en zelfvertrouwen hebben vervolgens een 
positief effect op het hogere orde leren (Aksela 2005). 

3.3 Samenwerkend leren bij het vak Scheikunde 
 
Je kunt een hogere orde Scheikunde opgave definiëren als een opgave waarbij een 
hogere orde denk- en leerproces bij de leerling op gang wordt gebracht (Ebbens & 
Ettekoven, 2009, p79). Bij het hogere orde denken zal de informatie die bij de 
opgave gegeven is in kleinere stukken worden verdeeld. Het is dan vervolgens 
mogelijk om tussen die kleinere stukjes onderlinge verbanden en verbanden met 
bestaande kennis te leggen (King,1998). Hiervoor zullen vooral de leeractiviteiten 
“integreren” en “creatief toepassen” door de leerlingen moeten worden ingezet. Bij 
het vak Scheikunde zijn dat vooral opgaven waarbij in eerste instantie geschakeld 
moet worden tussen bestaande kennis van verschillende hoofdstukken uit het boek 
van verschillende perioden en of leerjaren (integreren). Vervolgens zal die kennis in 
een nieuwe situatie moeten worden toegepast (creatief toepassen). 

In onderzoeken waarbij samenwerkend leren werd toegepast bij het maken van 
hogere orde scheikunde opgaven is meerdere keren geconcludeerd dat het hogere 
orde denken verbeterde door gebruik te maken van Samenwerkend Leren. 
(Wood 2006, Cooper 2008 , Mahalingam 2008). In deze studies waren de leerlingen 
succesvoller bij het beantwoorden van de hogere orde opgaven als ze tijdens de 
lessen met Samenwerkend Leren hadden gewerkt. In de studie van Cooper (2008) 
werden betere examenresultaten gevonden bij een groep scheikunde studenten 
waar Samenwerken Leren werd toegepast gedurende een heel semester, 
vergeleken met studenten waar deze instructiestrategie niet werd toegepast. De 
verschillen in resultaten werden alleen gevonden bij de vrouwelijke studenten en niet 
bij de mannelijke. In de studie van Mahalingam (2008) werd geconcludeerd dat de 
studenten door het samenwerkend leren zich beter ontwikkelden in het hogere orde 
leren. De examenscores voor sommige groepen studenten verbeterden niet en voor 
sommige groepen werd wel een lichte verbetering waargenomen. 
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4. Onderzoeksvragen 
Voor mijn onderzoek wil ik graag onderzoeken of er in een 4VWO klas een effect bij 
het hogere orde leren en denken meetbaar is als de leerlingen in de klas gebruik 
maken van Samenwerkend Leren, en gebruik maken van de leerniveaus Integreren 
en Toepassen. Naast een mogelijk effect op de scores van de hogere orde opgaven 
is er misschien ook effect op het leerklimaat , zelfvertrouwen en motivatie zichtbaar.  

Voor mijn onderzoek heb ik de volgende hoofdvraag en subvragen opgesteld. 

Hoofdvraag: Wat is het effect van samenwerkend leren op het hogere orde denken 
  en leren bij 4VWO-leerlingen ? 
Subvraag 1  Worden de hogere orde opgaven bij toetsen beter gemaakt door het 
  toepassen van samenwerkend leren ? 
Subvraag 2  Is er een verandering van de score van de hogere orde opgaven, 

gemaakt tijdens de les, gedurende het onderzoek ? 
Subvraag 3  Hoe ervaren de leerlingen het samenwerkend leren wat betreft het 
  hogere orde denken en leren?   
Subvraag 4  Hoe verandert het leerklimaat in de klas als de leerling bezig is met 

samenwerkend leren? 
Subvraag 5  Is er een effect op de motivatie en het zelfvertrouwen bij de leerling door 

het toepassen van Samenwerkend Leren? 
 
 
In mijn onderzoek ben ik naast een mogelijke verbetering in de prestaties ook 
benieuwd naar een mogelijke verandering in het leerklimaat in de klas. Dit wil ik 
tevens graag onderzoeken omdat ik van mening ben dat het leerklimaat in mijn 
4VWO klas voor verbetering vatbaar is. Niet alle leerlingen zijn effectief aan het leren 
gedurende de les en door de instructiestrategie Samenwerken Leren toe te passen 
zal dit misschien veranderen. En ik ben ook wel benieuwd of de leerlingen zelf 
ervaren of er een verandering in het leerklimaat optreedt  tijdens het Samenwerkend 
Leren.  
 
Hypothese:  Samenwerkend Leren werkt bij de leerlingen positief bij het hogere orde 
denken bij het maken van hogere orde opgaven voor het vak Scheikunde (Wood 
2006, Cooper 2008 , Mahalingam 2008 ). 
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5. Methode 
 

5.1 Respondenten 

Een 4VWO klas SK cluster (V43SK) 17 jongens en 6 meisjes op het 
Rodenborchcollege, Rosmalen. 

Deze klas is geselecteerd omdat ik deze studie wilde uitvoeren met een 4e klas. Ik 
heb gekozen voor een 4VWO klas omdat het me opviel dat in de eerste twee 
toetsweken de resultaten van de hogere orde opgaven, gemaakt tijdens toetsen, 
tegenvielen. In de andere 4VWO klas van mijn collega scheikunde docent waren de 
resultaten iets beter maar ook niet heel goed. De toetsopgaven die gebruikt zijn 
waren toetsopgaven die in het docentenpakket van het scheikunde boek NOVA 
Scheikunde 4 VWO zitten. In dit docentenpakket waren de toetsopgaven al 
gerangschikt naar lagere en hogere orde opgaven via deTIMMS 
beheersingsniveau’s.  Omdat de resultaten in mijn klas tegenvielen wilde ik juist met 
deze groep onderzoeken of de instructiestrategie Samenwerkend Leren de leerlingen 
kan helpen in hun ontwikkeling bij het hogere orde denken en leren. De gebruikelijke 
instructiestrategie die door mij tijdens de Scheikunde lessen werd toegepast was 
Directe Instructie. Tijdens deze reguliere lessen met Directe Instructie werden zowel 
lagere orde als ook hogere orde opgaven uit het boek NOVA behandeld. 

 

5.2 Procedure 

In dit onderzoek zijn er tijdens 6 lessen Scheikunde (50 min. lessen) met de 4VWO 
klas de instructiestrategie Samenwerkend Leren met Turn-To-Your-Partner-
Discussions (TTYPD) uitgevoerd (Figuur.3).  
 
De samenwerkingsstructuur van “Samenwerkend Leren” die ik heb toegepast is 
“Informal Cooperative Learning” met Turn-To-Your-Partner Discussions (Johnson et 
al 2015, Fig.3). Deze vorm van samenwerkend leren komt deels overeen met de 
samenwerkingsstructuur denken-delen-uitwisselen (Ebbens & Ettekoven 2013). De 
leerlingen werken hierbij samen aan een gezamenlijk leerdoel in tijdelijke/ad-hoc 
groepjes. 

a.  Each student formulates his or her answer.   
b.  Students share their answer with their partner.   
c.  Students listen carefully to their partner's answer.   
d.  The pairs create a new answer that is superior to each member's initial formulation by 

integrating the two answers, building on each other's thoughts, and synthesizing.   
 
Fig.3.  Vorm van samenwerkend leren met Turn-To-Your-Partner Discussions 
  (Johnson et al.2015) 
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Er werd een deel van de les nieuwe theorie (lesstof) uitgelegd en over die nieuwe 
theorie werden hogere orde opgaven gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van 
Samenwerkend Leren (TTYPD). Omdat het hier een kortdurende 
samenwerkingsopdracht betreft zijn er tijdens de lessen informele groepen 
samengesteld (Ebbens Ettekoven 2013 p53). Deze informele groepen van twee 
leerlingen blijven in de klas maar kort bestaan en waren veelal leerlingen die al naast 
elkaar zaten. 
De les met TTYPD is als volgt in stappen opgebouwd: 

-1- bespreken van het doel van de les (nieuwe theorie en Samenwerkend 
Leren: TTYPD) 
-2- uitleg procedure TTYPD tijdens deze les (uitleg van Fig.3) 
-3- uitleg nieuwe lesstof Scheikunde (NOVA H.3, H.4 of H.5) (max. 15 min). 
-4- verdeling van de klas in groepjes van 2 leerlingen 
-5- hogere orde opgave uit boek NOVA (H.3, of H.5) Scheikunde opgaven 
-6- start TTYPD 
-7- leerlingen starten individueel met het maken van de opgave op een 
antwoordvel (max 8 min) 
-8- twee leerlingen van elk duo luisteren aandachtig naar elkaars antwoorden 
     Deze antwoorden mogen niet meer aangepast worden. 
-9- Elk duo maakt een nieuw antwoord, op een nieuw antwoordvel, waar beide 
     leerlingen overeenstemming over hebben en beiden verantwoordelijk  voor 
     zijn. 
     (max. 10 min voor stap 8 en 9 samen) 
-10- de individuele en de gezamenlijke antwoorden worden ingeleverd. 
-11- leerlingen gaan individueel verder werken aan de opgaven (lagere orde 
en hogere orde) uit het boek over de nieuwe lesstof. 
 

De leerlingen gaan aan de slag met hogere orde opgaven die ik per les verstrek. Bij 
het beantwoorden van de opgaven (stap 5) moet er gebruik worden gemaakt van 
bestaande en nieuwe kennis (Hoofdstuk 3, 4 ,5 ,NOVA scheikunde VWO, 2013). 
De volgende opgaven van Hoofdstuk 5 zijn gebruikt: opg 17 (TIMSS III), opg 26 
(TIMSS III), opg 28 (TIMSS II). En opgave 43 (TIMSS II) van Hoofdstuk 3 (zie bijlage 
II). De opgaven zijn ingedeeld volgens de drie TIMSS beheersingsniveau’s (Landa, 
eerste editie).  
 
Na de laatste les is er een enquête met stellingen (bijlage Ia, Ib) uitgedeeld die 
enkele dagen later moest worden ingeleverd.De enquêtevragen zijn ontwikkeld aan 
de hand van een ander onderzoek over Samenwerkend Leren en de motivatie van 
de leerlingen over het vak wiskunde (Eshuis 1999). De laatste les van dit onderzoek 
was 2 weken voor de start van de laatste toetsweek van het schooljaar. In de 
toetsweek werd er voor mijn klas een Scheikunde toets afgenomen. 
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5.3 Instrumenten 

De toetsresultaten van de scheikunde toetsen voor en de scheikunde toets na de 
lessen met Samenwerkend Leren zijn gebruikt ter analyse van veranderingen in 
resultaten van hogere orde opgaven. Om deze mogelijke veranderingen zichtbaar te 
maken is er bij de resultaten onderscheid gemaakt tussen resultaten van lagere orde 
opgaven en hogere orde opgaven. Alleen de toets van 2 juli 2015 is gemaakt na de 
lessen met Samenwerkend Leren. De overige toetsen zijn allemaal gemaakt voordat 
het onderzoek is gestart. Voor het bepalen van de orde van de Scheikunde opgaven 
(OB of IT) is gebruik gemaakt van de beschrijving van de cognitieve processen zoals 
beschreven in de herziene taxonomie van Bloom  (Aksela 2005). Tevens is gebruik 
gemaakt van de onderverdeling van de toetsopgaven in hogere orde en lagere orde 
opgaven die in het digitaal lesmateriaal van de uitgever van NOVA Scheikunde 
beschikbaar is (Landa, eerste editie). Mijn collega docent  Scheikunde  dhr. Ir. G. 
Lambooij heeft samen met mij ook naar de onderverdeling van de opgaven in lagere 
en hogere orde gekeken. Dit is gedaan om te bepalen of er overeenstemming is 
tussen de TIMSS beheersingsniveau’s zoals beschreven in het digitaal lesmateriaal 
van het boek NOVA (Landa , eerste editie) en de OBIT leerniveau’s. Hierbij is gebruik 
gemaakt van Figuur 1, waarin de relatie tussen de TIMSS beheersingsniveau’s en 
OBIT is weergegeven. Er werd een 100% overeenstemming gevonden. 

Ook de resultaten van de hogere orde opgaven die zijn gemaakt tijdens de lessen 
met Samenwerkend Leren zijn gebruikt ter analyse van mogelijke veranderingen in 
de resultaten van hogere orde opgaven op de toets. 

Na afloop van de lessen met Samenwerkend Leren is er een enquête (bijlage Ia, Ib) 
afgenomen waarin de leerlingen naar hun mening wordt gevraagd over 
Samenwerkend Leren en over het leerklimaat, motivatie en zelfvertrouwen. De 
enquête is opgesteld aan de hand van 21 stellingen. De stelingen zijn gebruikt in een 
onderzoek naar de invloed van Samenwerkend Leren op de motivatie in een HAVO 4 
wiskunde klas (Eshuis 1999). Voor de antwoorden van de stellingen is een ordinale 
schaal gebruikt van 5 punten (Baarda en de Goede blz 186). 

 

5.4 Analyse 

Het individuele en het nieuwe gezamenlijke antwoord van de TTYPD met de hogere 
orde opgaven (TIMSS II en TIMSS III) hebben de leerlingen na elke les ingeleverd ter 
analyse. De leerlingen waren samen verantwoordelijk voor het eindantwoord (stap 9). 
De antwoorden zijn geanalyseerd door ze na te kijken volgens het antwoordmodel 
van de opgave, beschreven in het digitale lesmateriaal van de uitgever van NOVA 
Scheikunde. Dit antwoordmodel is ook gecontroleerd en in sommige gevallen 
aangepast in overleg met collega docent Scheikunde dhr. Ir. G. Lambooij. Het 
antwoordmodel is bij twee opgaven (opg. 28 en 43) aangepast omdat het 
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antwoordmodel van de uitgever niet duidelijk genoeg was en omdat er meerdere 
oplossingen mogelijk waren. Het aanpassen van het antwoordmodel had geen 
invloed op de TIMSS indeling. 
 
De toetsresultaten zijn uitgewerkt door in excel de score van de leerling uit te 
rekenen als percentage van de maximaal te behalen score. De scores voor de OB 
opgaven (lagere orde opgaven) en de IT opgaven (hogere orde opgaven) zijn 
afzonderlijk weergegeven zodat er duidelijk naar het verschil in scores van de lagere 
orde en hogere orde opgaven gekeken kan worden. 

Bij de analyse van de enquête vragen over de stellingen zijn de resultaten 
weergegeven als percentage van de 5-punts ordinale schaal. 

Naast de enquête met stellingen zijn er ook vragen gesteld over positieve en 
negatieve punten van het samenwerkend leren en was er ruimte voor algemene 
opmerkingen. De antwoorden  van deze vragen zijn gebruikt voor het beantwoorden 
van subvraag 3, 4 en 5. 

 

 

6. Resultaten 
Resultaten subvraag 1 en subvraag 2. 
 
Figuur 3 laat de OB en IT Scheikunde toetsresultaten zien van klas V43SK van het 
hele schooljaar. Er waren gedurende het schooljaar vijf toetsen gegeven. Vier 
toetsen zijn gemaakt voor het onderzoek was gestart. De laatste toets (2 juli) is 
gemaakt na de zes lessen Samenwerkend Leren met TTYPD. De toetsopgaven zijn 
een verzameling van OB- en IT opgaven. Er is bewust gekozen om de scores van de 
O en de B opgaven te combineren en ook de I opgaven en de T opgaven te 
combineren in Figuur 3. Dit is niet alleen gedaan omdat er hierdoor een onderscheid 
zichtbaar is tussen lagere orde opgaven (OB) en hogere orde opgaven (IT), maar 
ook omdat het aantal opgaven voor elk onderdeel van OBIT niet bij elke toets exact 
gelijk is. Om de OB en de IT resultaten tussen de verschillende toetsen onderling te 
vergelijken zijn de toetsresultaten weergegeven in percentage van het maximaal te 
behalen aantal punten.In de verschillende toetsen is het aantal te behalen punten bij 
elk OBIT onderdeel niet overal gelijk en daarom geeft een percentage een beter 
beeld van de toetsresultaten.  

Er is een algemene trend zichtbaar dat de scores van de IT opgaven bij alle toetsen 
in dit schooljaar voor klas V43SK lager zijn dan de scores van de OB opgaven. Het 
verschil in scores van IT opgaven en de OB opgaven is duidelijk het grootst bij de 
eerste toets (6 nov.) en bij de laatste toets (2 juli). In juni liggen de score resultaten 
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van OB en IT opgaven erg dicht bij elkaar, maar bij de andere toetsen is het verschil 
weer duidelijk waarneembaar. 

De gemiddelde cijfers van de vijf toetsen lag tussen de 5,5 en 6,4. Er was geen 
correlatie (r = 0,09, p =0,62 ) waarneembaar tussen het gemiddelde toetscijfer en het 
gemeten verschil in OB en IT percentage scores.  

Figuur 4 laat de resultaten van de hogere orde opgaven zien die tijdens het 
onderzoek individueel of via Samenwerkend Leren zijn gemaakt. De score resultaten 
zijn erg laag voor de individueel gemaakte opgaven. De spreiding in de score is hoog  
en de score is wel duidelijk iets hoger als de hogere orde opgave gemaakt is via 
Samenwerkend Leren. Omdat de score resultaten erg laag zijn is niet uit te sluiten 
dat de opgaven iets te moeilijk waren. 

Resultaten subvraag 3, 4 en subvraag 5. 
 
In Tabel 1 zijn de resultaten weergegeven van de antwoorden van de leerlingen op 
stellingen 1 t/m 21. De stellingen gaan over het vak Scheikunde alleen of over het 
vak Scheikunde in combinatie met Samenwerkend Leren. Stellingen 3 en 9 gaan 
indirect over het zelfvertrouwen en stellingen 10,11,13,19 gaan over motivatie. 

Een deel van de klas vindt Scheikunde niet makkelijk om te leren (36%) en vindt het 
vak moeilijk (45%). Dit zal ten nadele zijn van het zelfvertrouwen van de leerling. En 
er is maar een klein deel van de klas dat veel tijd aan het huiswerk voor Scheikunde 
besteed (18%).De leerlingen lijken dus niet sterk gemotiveerd, maar het is niet uit te 
sluiten dat de leerlingen om een andere reden niet veel tijd aan het huiswerk 
besteden. 

Wat betreft het Samenwerkend Leren zijn de antwoorden op de stellingen positief 
over deze instructiestrategie. Een meerderheid geeft aan dat Samenwerkend Leren 
in de les goed was toe te passen (64%) en dat ze scheikunde beter begrijpen met 
Samenwerkend Leren (55%). 

Een minderheid (18%) is het eens met de stelling dat ze liever gewoon les krijgen 
dan een les met Samenwerkend Leren. Er is ook een minderheid (9%) meer 
gemotiveerd voor een normale les. 
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Tabel 1 Antwoorden van de enquête met stellingen over het leerklimaat, motivatie en 
zelfvertrouwen, en over Samenwerkend Leren. De antwoorden zijn 
weergegeven als percentage van het totaal aantal leerlingen dat de enquête 
heeft ingevuld. 

 

 

stellingen helemaal eens neutraal oneens    helemaal
eens    oneens

1 Scheikunde is makkelijk te leren 9 27 27 36 0

2 Ik besteed veel tijd aan huiswerk voor scheikunde 0 18 55 9 18

3 Scheikunde is moeilijk 0 45 27 27 0

4 Ik begrijp hoe de scheikundige begrippen, 0 64 36 0 0
 die ik leer op school, gerelateerd zijn aan elkaar

5 Ik begrijp niet hoe ik de scheikunde in het dagelijks leven 18 18 27 36 0
kan gebruiken

6 leren in groepen is leuk 0 73 18 0 9

7 samenwerkend leren in de klas was goed toe te passen 0 64 18 9 9

8 samenwerkend leren zorgt bij mij voor problemen 0 18 18 64 0

9 met samenwerkend leren begrijp ik scheikunde beter 0 55 36 0 9

10 afwisseling in de werkwijze bij scheikunde werkt motiverend 36 36 9 9 9

11 Ik heb liever normaal scheikunde les dan dat ik 9 18 27 36 9
met samenwerkend leren scheikunde krijg

12 Met samenwerkend leren kan ik net zo goed scheikunde 0 18 45 36 0
opgaven oplossen als met gewone lessen

13 Ik ben meer gemotiveerd voor een normale les dan voor 9 9 45 36 0
een les met samenwerkend leren

14 scheikunde zou vaker met samenwerkend leren gegeven 0 45 36 0 18
moeten worden
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Fig.3  Toetsresultaten OB en IT per toets. De resultaten per type toetsopgave zijn 
weergegeven als percentage van het maximaal te behalen aantal punten. 
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Fig. 4  Resultaten Samenwerkend Leren in de klas:  NOVA 4VWO, opg 26 (H.5), opg 17 H5, 
opg 43 H3, opg 28 H5. De scores zijn weergegeven in % van de maximaal te behalen score 
van al de opgaven. De gemiddelde score van de opgaven die individueel zijn gemaakt is 
vergeleken met de gemiddelde score van de opgaven die gezamenlijk zijn gemaakt. 

7. Conclusie en discussie 
Tijdens het onderzoek nam ik waar dat niet alle leerlingen goed meewerkten. Tijdens 
de lessen waren er een aantal leerlingen (drie) die individueel niet de opgaven 
hadden gemaakt. Een aantal leerlingen (drie) hadden de enquete, die aan het eind 
van het onderzoek was uitgedeeld, niet ingeleverd. Dit heeft wellicht invloed gehad 
op de resultaten van enquete en de resultaten van het Samenwerkend Leren in de 
klas.  

Op basis van de resultaten van de scores van de toets van 2 juli kan er niet 
geconcludeerd worden dat de IT toetsopgaven beter gemaakt worden als de 
leerlingen in de les met Samenwerkend Leren en TTYPD aan hogere orde opgaven 
hebben gewerkt. De scores van de IT opgaven van de toets van 2 juli is zelfs de 
laagste score van alle toetsen van het schooljaar. Er kan dus geen duidelijke 
verbetering meetbaar in de scores van de hogere orde opgaven. Het antwoord op 
subvraag 1 is dus ontkennend. Dit komt echter niet overeen met de hypothese omdat 
er wel verwacht was dat de scores van de IT opgaven zouden verbeteren (Wood 
2006, Cooper 2008, Mahalingam 2008, Delvechio 2011, King 1998). Er was tijdens 
de lessen met Samenwerkend Leren wel een kleine verbetering in de scores van de 
hogere orde opgaven meetbaar (Figuur 4). Deze resultaten komen dus wel overeen 
met de hypothese. De scores waren echter wel laag, mogelijk omdat de opgaven te 
moeilijk waren. En de standaarddeviaties waren ook hoog voor zowel de individuele 
scores als de gezamenlijke scores (Figuur 4). 
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 Mogelijke factoren die deze onverwachte resultaten van de scores van de 
toetsopgaven van 2 juli kunnen verklaren zijn als volgt: 

-1- de hogere orde opgaven die zijn gemaakt tijdens de TTYPD waren wellicht te 
moeilijk voor de leerlingen. Hierdoor hebben de leerlingen zich nog niet goed kunnen 
ontwikkelen in de hogere orde denkprocessen. Sommige opgaven (opgaven met 
beheersingsniveau  TIMMS-5, opg 17,26 Hoofdstuk 5) waren misschien ook 
moeilijker dan de meeste hogere orde toetsopgaven. Misschien dat sommige 
leerlingen ook te weinig ervaring hadden opgedaan met Samenwerkend Leren en 
dan specifiek met TTYPD. Meerdere leerlingen hadden daarom bij de individuele 
taak (stap 6, TTYPD) misschien (te) weinig kunnen antwoorden. Als de leerlingen de 
opgaven niet meteen snappen keren ze zich ertegen en doen niets meer, onder het 
motto: dit hebben we nooit gehad, hoe kan ik dat weten ?  

-2- er is tijdens de TTYPD wellicht niet voldoende voldaan aan het sleutelbegrip 
Individuele Aanspreekbaarheid. . Ik heb ook geobserveerd tijdens de TTYPD dat 
sommige leerlingen bij de individuele taak niet altijd actief bezig waren. De instructie 
op dit gebeid was misschien niet duidelijk genoeg, en misschien heb ik de leerlingen 
niet adequaat aangesproken op momenten dat ze niet actief met Samenwerkend 
Leren bezig waren. Sommige leerlingen hebben daarom te weinig gedaan bij de 
individuele taak (stap 6 TTYPD). 

Wat betreft de andere sleutelbegrippen kan ik ook meer aandacht besteden aan de 
lesopbouw zodat er zoveel mogelijk aan de sleutelbegrippen wordt voldaan. 

 Ondanks positieve effecten bij het hogere orde leren door Samenwerkend Leren in 
meerdere studies zijn er ook studies waar het hogere orde leren niet verbeterde als 
Samenwerkend Leren werd vergeleken met andere instructiestrategieën (Cohen, 
1994). Het zou daarom voor het onderzoek met TTYPD ook goed zijn om een 
controle groep mee te nemen waarbij een andere instructiestrategie gebruikt wordt 
om het hogere orde denken en leren te ontwikkelen. Er kunnen misschien ook 
controles binnen de onderzoeksgroep ingebouwd worden. Bijvoorbeeld een andere 
instructiestrategie toepassen op een ander moment en weer meten met resultaten 
van hogere orde opgaven. 

Op basis van de antwoorden op de stellingen over Samenwerkend Leren kan 
geconcludeerd worden dat de leerlingen de instructiestrategie Samenwerkend Leren 
als positief ervaren bij het hogere orde denken en leren (subvraag 3). Bijna de helft 
van de klas vindt het vak Scheikunde moeilijk (stelling 3). En door Samenwerkend 
Leren begrijpen de leerlingen het vak beter en zijn ze meer gemotiveerd (stelling 9, 
13). De leerlingen willen ook vaker met Samenwerkend leren werken in de klas 
(stelling 14). Het Samenwerkend Leren geeft de leerlingen dus ook meer 
zelfvertrouwen (subvraag 5).  Op basis van observaties tijdens de TTYPD waren er 
toch wel een aantal leerlingen die niet actief bezig waren. Dit zag ik ook bij het 
analyseren van de individuele antwoorden van de hogere orde opgaven. Het 
leerklimaat tijdens de lessen met TTYPD lijkt dus niet sterk verbeterd te zijn op basis 
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van deze observaties (subvraag 4). Voor sommige leerlingen was het leerklimaat 
zelfs slechter omdat ze individueel niet actief aan het werk waren. 

Het antwoord op de Hoofdvraag is dat er geen duidelijk positief effect waarneembaar 
is in het hogere orde denken en leren als er naar de scores van hogere orde 
toetsopgaven wordt gekeken.  

Aanbevelingen en suggesties 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek was het moeilijk om harde conclusies 
te trekken. Deels was dat te wijten aan tekortkomingen van de studie.  

Een aantal belangrijke tekortkomingen waren de volgende: 

-Niet alle leerlingen werkten actief mee tijdens de TTYPD 

-een deel van de klas heeft de vragenlijst niet ingeleverd. 

-het niveau van de hogere orde opgaven tijdens de TTYPD was te hoog. Opgaven 
waren uit een moeilijk hoofdstuk en de TIMSS beheersingsniveau’s waren misschien 
te hoog. 

-de periode van de TTYPD was te kort om dit goed uit te voeren. Het is bekend dat 
het lastig is om interactie te stimuleren en het hogere orde leren in Samenwerkend 
Leren effectief uit te voeren (Ebbens & Ettekoven 2013). 

Als aanbeveling en suggestie voor verder onderzoek zou ik de leerlingen eerder 
laten oefenen met de instructiestrategie TTYPD. Er kan dan ook over een langere 
periode met TTYPD worden gewerkt met hogere orde opgaven van verschillende 
beheersingsniveaus, van verschillende hoofdstukken. Het proces bij TTYPD kan 
misschien beter worden uitgelegd. 

Verder kan er beter nagedacht worden over het samenstellen van de groepjes. Dus 
niet ad hoc random samenstellen, maar op basis van niveau en eventueel geslacht. 
In een studie waarin leerlingen wel bewust waren gegroepeerd op basis van level 
van intellectuele ontwikkeling werd geconcludeerd dat resultaten van het hogere orde 
denken afhing van de samenstelling van de groep (Cohen 1994). Leerlingen die 
allebei nog laag ontwikkeld zijn in het hogere orde denken hebben geen positieve 
invloed op elkaar wat betreft het hogere orde denken door het samenwerkend leren 
(Cohen 1994). 

Een laatste aanbeveling voor het onderzoek is om ook een controle klas te gebruiken 
waar een andere instructiestrategie wordt toegepast. 

Voor de praktijk op school wil ik Samenwerkend Leren nog vaak gaan toepassen met 
als doel om bij de leerlingen de vaardigheid van het hogere orde denken en leren te 
ontwikkelen. Ik wil het ook vaker toepassen om er meer ervaring in op te doen en er 
ook van te leren of het in mijn klassen een goed werkende instructiestrategie is. 
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