
 
 

OPINIESTUK 

COLLABORATIVE LEARNING DOOR KOEN TIMMERS 

Het formele onderwijs is gedateerd 

We focussen nog te vaak op memoriseren, de klasmuren, examens als doel, eindtermen, 

vergaderen omdat het moet én vergeten daardoor vaak de essentie; het plezier van het 

leren. 

Leerkrachten hebben nog steeds de gewoonte om het merendeel van de lestijd te doceren, 

terwijl er heel wat alternatieven zijn; maker spaces, flipped learning en collaborative 

learning zijn er maar enkelen van. 

Moet je nu stoppen met doceren?  

Zeker niet! Sommige onderwerpen lenen er zich toe om ontdekt te worden tijdens het creëren, 

anderen tijdens het discussiëren en soms moet je daadwerkelijk doceren. Een leerkracht is 

een pedagogisch ingenieur die zijn aanpak afstemt op de leertaak. 

Neen, er is geen gouden snede in onderwijs: het vak, leeftijd van het doelpubliek, financiële 

mogelijkheden van de school, enz. bepalen mede de opportuniteiten.  

Afkijken bestaat bij connectivisme niet  

Er zijn 2 belangrijke stromingen in het collectief verwerven van kennis. 

 In sociaal constructivisme gaan studenten in groep discussiëren en kennis 

verwerven. De leerkracht wordt meer de gids. 

 In connectivisme leer je door een netwerk te maken van boeken, websites, sociale 

media, medestudenten, enz. De essentie zit erin om je Persoonlijk Leernetwerk (PLN) 

te vergaren. Studenten leren immers niet enkel binnen de klasmuren. De leerkracht 

begeleidt de jongeren in de juiste richting en zorgt dat ze resultaten kritisch blijven 

analyseren. Websites bieden immers ook niet altijd de juiste informatie en contacten 

op Twitter kunnen het ook wel eens mis hebben. Afkijken bestaat in deze aanpak niet. 

De populaire MOOC vindt zijn oorsprong in het Connectivisme.  

 



 

MOVING MINDS 

Studenten zijn gek op instructievideo’s  

Zelf maakte ik een 50-tal instructievideo’s die studenten in de klas mogen bekijken tijdens een 

tweetal lessen per semester. Studenten houden van dit principe. Ze kiezen zelf welke leerstof 

ze willen verwerven. Sommigen prefereren herhaling, anderen willen werkelijk alle kennis 

verorberen. Als lector word ik meer een gids die de studenten begeleidt en extra vragen 

beantwoordt. Studenten loslaten werkt voor hun motiverend.  

Social media en digitale tools 

 studenten posten hun vragen in een gesloten Facebookgroep 

 ze concerteren met experts op Twitter 

 spontaan (!) starten ze met het ontwikkelen van instructievideo’s en stukjes cursus 

De houding van de leraar 

Leraren die nog niet durven vernieuwen en al jaren gebruik maken van dezelfde materialen 

zullen vroeg of laat botsen op jongeren met digitale wijsheid. Digitalisering in de klaspraktijk 

drijft je initieel misschien uit je comfortzone, maar wat volgt is een hogere vorm van leren. 

Studenten leren van mekaar én zelfs de leerkracht begint van zijn of haar studenten te leren.  

 

 


