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In een project moet je vaak met anderen samenwerken. Als je dat goed
kunt, scheelt dat tijd en problemen.
Samenwerken doe je in zes stappen:
Voorbereiding:
1. Vraag je af: wat zijn jullie sterke en zwakke punten?

2. Maak een plan van aanpak.

Het echte werk:
3. Werk echt samen.

4. Geef elkaar feedback.

5. Luister goed naar elkaar.

Na het werk:
6. Reflecteer.
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Voorbereiding:
1. Vraag je af: wat zijn jullie sterke en zwakke punten?
Als iedereen weet waar hij goed in is, kun je taken beter verdelen. Bespreek ook
van tevoren elkaars zwakke punten. Dan weet je waar iedereen op moet letten.
2. Maak een plan van aanpak (zie ook studiekaart Plan van aanpak).
Zet in een schema wie wat doet. Maar ook waar, wanneer en hoe het gebeurt.
Probeer tijdens het project steeds te kijken of je nog op schema ligt.
Het echte werk:
3. Werk echt samen.
Goed samenwerken betekent dat iedereen zich aan zijn taak houdt. Maar ook dat
je meedenkt, kritiek en feedback geeft en iemand helpt als het niet goed lukt.
4. Geef elkaar feedback.
Je kunt elkaar stimuleren. Bijvoorbeeld door te zeggen hoe het misschien beter
kan. Je kunt ook kritiek geven als iemand het niet zo goed doet. Doe het dan wel
zo dat iemand het daarna beter gaat doen. Blijf positief!
5. Luister goed naar elkaar.
Laat merken dat je echt luistert. Geef iemand de ruimte zijn verhaal te doen.
Stel vragen. Sta niet te snel klaar met je oordeel. En concentreer je op wat er
wordt gezegd. Zie ook studiekaart Luisteren.
Na het werk:
6. Reflecteer.
Als het project klaar is, bespreek je met elkaar hoe het is gegaan. Daarbij gaat
het er om wat er precies is gebeurd. En hoe dat is gegaan. De bedoeling is om
elkaar te helpen om beter te worden. Je mag elkaar dus best een compliment
geven. Zie ook studiekaart Reflecteren.

	
  

