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MODULE SAMENWERKEN 

STAPPENPLAN 

Samenwerken is een vaardigheid die je op school goed van pas kan komen, maar ook als je van school af bent; bij 

je vervolgstudie of op je werk.

Stap 1. Vraag je af wat de opdracht is 
Samenwerken doe je om samen iets voor elkaar te krijgen. Bespreek dus eerst met elkaar: wat is jullie opdracht? 

Wat moeten jullie daarvoor doen? Hoe pak je dat aan? Hoe lang duurt de opdracht? En vooral: wie doet wat?

Stap 2. Vraag je af wat er moet gebeuren
Wat moet er allemaal gebeuren? En wie gaat dat doen? Dus wat wordt de taakverdeling?

Stap 3. Vraag je af wat jouw rol daarbij is 
Samenwerken doe je natuurlijk met meer mensen. Die mensen zijn verschillend, en hebben verschillende kwali-

teiten. Dus bespreek: wat is ieders rol? Welke taak heb jij? 

Stap 4. Geef elkaar feedback 
Geef feedback. Dat betekent dat je zegt wat je vindt van wat de ander doet. Vertel wat je ziet, vertel hoe jij denkt 

dat het beter kan. Doe het zo, dat de ander het niet als kritiek opvat.

Stap 5. Accepteer feedback 
Luister naar de feedback. Denk na of het je kan helpen en gebruik het dan. Als je denkt dat je de feedback niet kan 

gebruiken, bedank de ander dan. 

Stap 6. Kijk terug hoe jij het hebt gedaan 
Reflecteer op je eigen functioneren: wat doe je goed en wat kan beter? Ben je eerlijk, luister je goed, kom je op 

tijd, en geef je feedback om de juiste redenen, op de juiste manier? 

Stap 7. Neem goede feedback over 
Durf je het aan om goed naar jezelf te kijken? Durf je toe te geven dat je iets niet goed hebt aangepakt, dan ben je 

goed bezig. En als je in staat bent om iets met feedback te doen, doe je het helemaal goed!




