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Dankzij het nieuwe omkaderingsdecreet krijgen de meeste scholen extra lestijden. Dat 
vraagt soms een creatieve verdeling van het aantal leerkrachten over de leerlingen. Ook 
scholen die lestijden verliezen, zijn gebaat bij een nieuwe visie op onderwijzen. Vroeger 
hadden we de pastoor, de dokter en de meester die als ‘notabelen’ van het dorp optraden. 
De pastoor vormt nu met anderen een team en heeft samen met een pastorale werkgroep de 
verantwoordelijkheid over verschillende parochies. Ook de dokter werkt niet meer alleen: de 
meeste werken in een groepspraktijk. En de meester? De meester staat nog altijd alleen voor 
de klas met zijn deur dicht. In dit artikel gaan we dieper in op wat wij onder het concept team 
teaching verstaan en hoe je er mee op jouw school aan de slag kunt. 

Wat is team teaching?

Gestructureerde samenwerking  
van meerdere leerkrachten
Bij team teaching gaat het om een gestructureerde samen-
werking van meestal twee of drie leerkrachten. Het zijn teams 
waarin bijvoorbeeld jonge leerkrachten samen staan met ervaren 
leerkrachten of bachelors met masters. Een voorwaarde voor 

Team teaching beknopt
We spreken van team teaching wanneer meerdere 
leerkrachten op een gestructureerde manier in een 
gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijk-
heid dragen voor het onderwijzen van een groep 
leerlingen in eenzelfde of in twee aanpalende ruimtes 
en hen de onderwijsdoelstellingen te laten bereiken.
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team teaching is dat het gaat om een gestructureerde samenwer-
king. Dat wil zeggen dat er formeel beslist is op welke momenten 
er wordt samengewerkt, dat er regelmaat in zit en dat je als 
leerkracht samen met je collega instaat voor de voorbereiding, 
de uitvoering en de evaluatie van die lessen. Die samenwerking 
hoeft niet continu te zijn. Ook wanneer er één dag in de week een 
extra leerkracht in je klas komt, dan is dat team teaching. Als 
collega’s toevallig samen naar het toneel gaan of een muzikale 
namiddag organiseren, dan is dat géén team teaching. 

Gelijkwaardige relatie
Een duo van leerkrachten werkt altijd samen in een gelijkwaar-
dige relatie. Ze tonen die gelijkheid door elkaar te respecteren 
en delen de overtuiging dat alle leden van het team unieke en 
nuttige ervaringen hebben. De gelijkheid kan ook nagestreefd 
worden met een paraprofessional (bijvoorbeeld een zorgcoördi-
nator, orthopedagoog of logopedist). De leerkrachten kunnen 
door het bundelen van hun competenties het onderwijs dat ze 
aan de leerlingen aanbieden, verrijken. 

Gedeelde verantwoordelijkheid
Het team draagt een gedeelde verantwoordelijkheid. In bepaalde 
activiteiten kan één leraar het voortouw nemen, anderen zorgen 
voor differentiatie of ondersteuning. Maar alle teamleden blijven 
verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Dat wil zeggen 
dat je als leerkracht de diverse componenten van het proces met 
elkaar bespreekt en overzicht behoudt over de inhoud en de vor-
deringen van de leerlingen. Het is niet zo dat één leerkracht de 
verantwoordelijkheid krijgt voor een specifiek leergebied terwijl 
de andere niet betrokken wordt. 

Een groep van leerlingen 
Alle leden van het team houden dus zicht op de onderwijsdoelen 
en proberen die bij alle leerlingen na te streven en te bereiken. 
Vanuit de geïntegreerde manier van werken staat niet het leerge-
bied centraal, maar wel het kind. De groep leerlingen kan bestaan 
uit kinderen van dezelfde leeftijd, maar kan net zo goed een 
heterogene groep zijn met leerlingen van verschillende leeftijden 
en verschillende niveaus. Het aanbrengen van nieuwe leerstof 
gebeurt vaak door de twee leerkrachten. Ze staan dan elk voor een 
kleinere groep leerlingen en kunnen op die manier de leerstof dui-
delijk presenteren. Voor het inoefenen van de leerstof heb je tal 
van extra mogelijkheden als je er met twee (of meer) voor staat. 

Een (grote) klas of twee aanpalende ruimtes
Team teaching vindt plaats in één (grote) klas of in twee aan-
palende ruimtes die met een eenvoudige ingreep met elkaar 
verbonden kunnen worden, bijvoorbeeld door een wand weg te 
schuiven of een deur open te zetten. Grote klassen die specifiek 
ingericht zijn voor team teaching en waar een grote groep kin-
deren samenzit, noemen we loftklassen. De klas kan opgedeeld 

worden in twee delen: een instructieruimte, waar de banken in 
klasopstelling staan en een oefenruimte die gezellig is ingericht 
en waar de tafeltjes in groepjes staan. 

Samen een krachtig beleid voeren 
Team teaching is meer dan een werkvorm of techniek. Het is 
een verregaande vernieuwing die zowel van de leerlingen als de 
leerkrachten een aanpassing vraagt. Een school kan niet zonder 
gezamenlijke visie of doel aan team teaching beginnen. Het is 
noodzakelijk om daar op voorhand over na te denken. 

Onderzoek toont aan dat goed werkende, zichzelf vernieuwende 
scholen over een aantal capaciteiten beschikken om verbeterin-
gen en veranderingen te plannen, uit te voeren en te evalueren 
(Saveyn, 2005). Dat zijn kenmerken van het beleidsvoerend 
vermogen van de school. Een vernieuwing zoals team teaching 
vraagt van een school een groot vermogen om beleid te voeren. 

Een duidelijke visie op team teaching
Zoals al aangegeven, zijn er verschillende wijzen waarop team 
teaching gestalte krijgt. Wil je er echt aan beginnen, dan moet 
je je team op één lijn krijgen en je visie expliciteren. Welke vorm 
van team teaching willen we als school realiseren? En welke doe-
len staan daarbij voorop? Hoe sluit die visie aan bij het pedago-
gisch project van onze school? 

De directeur gaat met zijn team na welke raakpunten de visie op 
team teaching kan hebben met de kwaliteitsdoelen en het beleid 
op andere domeinen van de schoolwerking (bijvoorbeeld op het 
vlak van zorg, taalbeleid of professionaliseringsbeleid). Om die 
link te leggen gebruik je het schoolwerkplan en leg je dat naast 
visieteksten en informatiedocumenten over team teaching. Kijk 
daarbij concreet ook naar het Opvoedingsconcept voor het katho-
liek basisonderwijs. Dat stelt dat het leren van kinderen, maar ook 
het opvoeden en onderwijzen niet solitair gebeurt. Het is een 
taak die heel het team opneemt. Team teaching gaat een stap 
verder. Het blijft niet bij planning en afspraken, leerkrachten 
geven nu ook samen les. Je stapt dus af van het idee dat er één 
leerkracht voor de klas staat.

Wanneer je er als school voor kiest om team teaching te im-
plementeren, dan heeft dat effect op het personeelsbeleid. 
De verdeling van de groepen gebeurt namelijk in functie van 
de leerlingen en niet voor het gemak van de leerkrachten. Het 
schoolteam moet het idee van één leerkracht per klas loslaten en 
flexibeler omspringen met het lestijdenpakket. 

Betrokkenheid van heel het team 
Team teaching en de visie erop raakt je hele school. Je team is 
conceptueel betrokken bij het uitwerken van die visie. Dat wil 
zeggen dat je samen de doelen of de (pedagogische) opties van 
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team teaching bepaalt. Je team is ook bij de uitvoering betrok-
ken. Communicatie is dus belangrijk. Niet elke leerkracht moet 
daarom onmiddellijk met team teaching starten, maar ieder-
een moet wel op de hoogte zijn van de visie, het concept, de 
meerwaarde en de consequenties van team teaching en daar ook 
achter kunnen staan. 

Samenwerking op onze school
Eerst en vooral moet je team willen samenwerken. Soms vereist 
dat een mentaliteitswijziging. De voordelen van samenwerking 
moeten niet alleen gecommuniceerd, maar ook ervaren worden. 

Daarnaast moet je team kunnen samenwerken. Dat wil zeggen dat 
de school momenten organiseert waarin leerkrachten vrijge-
roosterd zijn en waar ruimte is voor overleg. Een plaats waar ze 
rustig kunnen overleggen, een gemeenschappelijke agenda, 
een plaatsje waar het team materiaal kan delen op de website of 
overlegtijd. Dat alles maakt samenwerking mogelijk en misschien 
zelfs gemakkelijker. 

Die samenwerking krijgt bij team teaching nog een extra dimen-
sie. Niet alleen moet de hele school samen aan de vooropgestelde 
doelen werken, ook leerkrachtenteams die samenwerken moeten 
ruimte krijgen om dat formeel of informeel te doen. Dat kan 
zelfs samen met de directeur, zorgcoördinator of pedagogisch 
begeleider. 

Team teaching beantwoordt de noden  
van de omgeving
Je school heeft aandacht voor wat de leerlingen, de ouders en de 
maatschappij van haar verwachten. Daarbij mag je de haalbaar-
heid van een project op jouw school niet uit het oog verliezen. 
Het team moet in staat zijn om de werking op school en de 
gemaakte keuzes voor een vernieuwing als team teaching te 
verantwoorden voor externen.

Het inzetten van meerdere leerkrachten voor één leerlingen-
groep kan op verschillende vragen of noden van de maatschap-
pij een antwoord bieden. We denken daarbij aan het creatief 
omspringen met de (SES-)lestijden die je school krijgt. Ook de 
binnenklasdifferentiatie is veel eenvoudiger te realiseren met 
twee leerkrachten. Voor kinderen met een taalachterstand of 
specifieke noden, maar ook voor kinderen met een onderwijs-
voorsprong kan dit heel wat deuren openen. Daarnaast is het 
mogelijk om leerkrachten zonder mandaat godsdienst toch in 
te zetten in jouw team. Zij kunnen godsdienst overlaten aan 
hun collega terwijl het geïntegreerd aanbod behouden blijft. 
Wanneer een leerkracht ziek valt of op nascholing gaat, kan de 
andere collega de klas gemakkelijk overnemen. 

Binnenklasdifferentiatie is veel 
eenvoudiger te realiseren met twee 

leerkrachten.



meer info
Saveyn, J. (2005), Het beleidsvoerend vermogen van scholen. Een 
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In het aprilnummer van School+visie plannen we een artikel 
rond team teaching waarin we inzoomen op de praktijk en de 
didactiek. We geven dan ook een aantal voorbeelden. 
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De school denkt na over haar eigen onderwijs
Het schoolteam evalueert team teaching aan de hand van 
vooraf opgestelde criteria. Omdat je in teams lesgeeft, gebeurt 
het reflecteren over je eigen onderwijspraktijk spontaan. Je 
kan gemakkelijker een collega observeren en daarover samen 
reflecteren dan wanneer je elk de verantwoordelijkheid voor een 
klas draagt. Kijk bijvoorbeeld als medeleraar eens naar de manier 
van vraagstellen van je collega, observeer de aanpak van een 
kind met gedragsproblemen of een deelaspect van een bepaalde 
werkvorm. 

Zorg voor het implementatieproces van team teaching 
Bij de start van een vernieuwing kan het nuttig zijn om van een 
beginsituatieanalyse te vertrekken. Hoe ziet de situatie er nu 
op school uit? Zijn er al mensen die structureel samenwerken? 
Werken kleuterleidsters anders samen dan de leerkrachten in het 
lager onderwijs? Welke momenten lenen zich tot klasdoorbre-
kend werken?

Het invoeren van team teaching op school is geen evidentie. 
Initiatiefnemers moeten goed beseffen dat er in het team weer-
stand kan ontstaan. Iedere leerkracht denkt het zijne over goed 
onderwijs en goed professioneel handelen. Soms moet die visie 
aangepast worden om in het plaatje van team teaching te passen. 

Een vernieuwing wordt daarom beter niet overhaast ingevoerd 
en even snel weer afgevoerd. Het vraagt tijd om over te gaan tot 
een verankering van een vernieuwing als team teaching in de 
reguliere praktijk. Op welke manier wil je het invoeren? Wil je 
bepaalde werkvormen uitproberen? Wil je aan specifieke thema’s 
of doelen werken? Het is aangewezen om klein te beginnen, het 
thema eerst te introduceren en daarna hier en daar uit te probe-
ren, te verbeteren, te evalueren en ruimte te voorzien voor groei.

Aandacht voor gerichte professionalisering 
Met het oog op professionele ontwikkeling van het team kan 
de school structurele vormen van coaching en intern overleg 
organiseren. De directeur kan de noden voor professionalisering 
opsporen. Team teaching is een vorm van werkplekleren en is 
een onuitputtelijke bron van voortdurende professionalisering. 
Samen lesgeven kan een laagdrempelige manier van profes-
sionaliseren zijn, wanneer de leerkrachten daarvoor open staan 
en elkaar op een professionele manier feedback geven over hun 
handelen. Jouw school kan ook de hulp van externen inroepen, 
bijvoorbeeld voor een korte nascholing of ondersteuning op 
langere termijn. 

Wie draagt welke verantwoordelijkheid? 
De directeur kan de rol van gangmaker, inspirator en coach op 
zich nemen om team teaching te introduceren. Maar hij kan ook 
zelf deel uitmaken van een team of – in overleg met de betrok-
kenen - gerichte klasbezoeken doen en feedback geven. Binnen 
een team van twee (of meer leerkrachten) dient heel duidelijk af-
gesproken te worden wie welke verantwoordelijkheid draagt. Je 
mag de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijzen 
van de leerlingen zeker niet op één leerkracht laten rusten. Voor 
meer praktische zaken kunnen de taken wel verdeeld worden. 

Wat is het effect op onze leerlingen? 
Natuurlijk blijft bij team teaching het hoofddoel het onderwijzen 
van elke leerling. Als team kun je veel leren uit de prestaties en 
het welbevinden van de leerlingen door ze bijvoorbeeld tijdens 
de les te observeren. Oudere leerlingen kun je gewoon vragen 
wat ze ervan vinden. Het loont om daar voldoende tijd voor 
te maken en conclusies te trekken voor de verdere werking op 
school. Hebben jouw leerlingen er wel écht voordeel bij dat ze 
twee leerkrachten hebben? Hoe loopt het met de differentiatie? 
Heeft dit succes? Waar zitten nog knelpunten en hoe kun je daar 
aan werken? Het is niet eenvoudig om het effect van een ver-
nieuwing op leerlingen te testen. Toch moet je die vragen zeker 
stellen en voldoende kritisch naar de praktijk kijken. 

Tot slot
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er in team teaching 
heel wat voordelen en kansen liggen, zowel voor leerlingen als 
leerkrachten. Zoals bij elke vernieuwing moet er rekening ge-
houden worden met mensen, tijd en middelen. Het is niet altijd 
haalbaar om een goed draaiend duo van leerkrachten die in een 
gelijkwaardige relatie werken, samen te stellen. Het vrijroos-
teren van leerkrachten vraagt wat gepuzzel en ook het leren 
overleggen gaat niet vanzelf. Het invoeren van team teaching zal 
dus wat geduld vragen. Het gebeurt stap voor en stap. Alleen dan 
heeft de vernieuwing kans op slagen en wordt team teaching een 
waardevolle onderwijspraktijk. 

Team teaching is een onuitputtelijke 
bron van professionalisering.


