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Zelfsturend leren, waarom?
We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel aan kunnen
passen aan veranderende omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn
om in de nieuwe omstandigheden te kunnen functioneren. De huidige samenleving heeft kortom mensen
nodig die levenslang leren. Daarvoor is het van belang dat kinderen op school al zelfsturend leren
competenties opdoen, zodat zij weten hoe zij moeten leren1.
Er zijn meerdere definities van zelfsturend leren. De kern van alle definities is dat de leerlingen zelf
regie nemen over het eigen leerproces2. Niet alle leerlingen zijn hiertoe automatisch in staat. Zij zullen
daarvoor een aantal competenties moeten ontwikkelen. Uit onderzoek3 blijkt dat er vijf competenties zijn
die van belang zijn voor zelfsturend leren:
1. regie nemen voor je eigen leerproces
2. zelfreflectie
3. leerstrategieën toepassen
4. samenwerkend leren
5. werkreflectie.
Bij leerlingen in het basisonderwijs valt werkreflectie samen met zelfreflectie, omdat leren hun hoofdtaak
op school is4.

Richting, Ruimte en Ruggesteun
Het is dus van belang dat leerlingen zelfsturend leren competenties verwerven. Dat gaat echter niet vanzelf,
maar is een proces dat door de school ondersteund moet worden. De school biedt de leerlingen hiertoe
Richting, Ruimte en Ruggesteun4. Deze termen komen voort uit de literatuur over ‘Organisational Support’.
Organisational Support is de ondersteuning van een organisatie voor haar werknemers. Deze termen zijn
‘vertaald’ naar de context van de basisschool. Richting houdt in dat de school aan de leerling duidelijk maakt
wat er van hem of haar verwacht wordt. Ruimte houdt in dat de leerling de mogelijkheid krijgt om zich op zijn
of haar eigen manier te ontwikkelen en dat de leerling toegang heeft tot alle middelen die hij of zij daarbij
nodig heeft. Ruggesteun houdt in dat herkend en erkend wordt dat de leerling zijn best doet en niet alleen de
resultaten worden gewaardeerd, maar ook de inzet en de vooruitgang.

Hoe het idee voor deze brochure ontstond…
Bij tien vernieuwende scholen zijn twee vragenlijsten afgenomen die ontwikkeld zijn door TNO, een
onafhankelijke kennisorganisatie. Deze vragenlijsten gaven de school inzicht in de mate waarin leerlingen
over zelfsturend leren competenties beschikken en over de mate waarin leerlingen zich door de school
ondersteund voelen bij het ontwikkelen van deze competenties. Na inzage van de resultaten, rees bij een
aantal scholen de vraag, wat ze kunnen doen wanneer ze bepaalde zelfsturend leren competenties bij
leerlingen verder willen ontwikkelen.
De brochure die u nu aan het lezen bent, is onderdeel van het antwoord op die vraag. Uitgangspunt
bij het zoeken naar een antwoord was dat er op de scholen zelf al veel goede manieren aanwezig zijn om
zelfsturend leren competenties bij leerlingen te ontwikkelen. Daarom zijn bij de tien vernieuwende scholen
aan de hand van interviews praktijkvoorbeelden verzameld per zelfsturend leren competentie. Deze
informatie is aangevuld met informatie uit de wetenschappelijke en praktische literatuur. Deze informatie is
gebundeld in de brochures.

Inleiding

Doel van de brochures
De brochures hebben als doel schoolteams een beeld te geven van de wijze waarop zij zelfsturend leren
competenties bij leerlingen kunnen ontwikkelen. De brochures geven de mogelijkheid om geïnspireerd te
worden door en te leren van onderzoek en praktijkvoorbeelden van andere scholen, zodat het wiel niet
telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Aan de hand van de brochures kunnen schoolteams met
elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop zelfsturend leren competenties worden ontwikkeld bij hen op
school en welke wensen voor de toekomst er op dit gebied liggen.

Inhoud van de reeks brochures
Deze brochure maakt deel uit van een reeks van vier brochures. In elke brochure staat één van de
volgende vier zelfsturend leren competenties centraal:
1. Regie nemen voor je eigen leerproces
2. Reflectie
3. Leerstrategieën toepassen
4. Samenwerkend leren
In deze brochure staat de zelfsturend leren competentie reflectie centraal.
U vindt in elke brochure zowel pagina’s met theorie als pagina’s met praktijkvoorbeelden. De
praktijkvoorbeelden geven een beeld van hoe scholen Richting, Ruimte en Ruggesteun bieden. Deze drie
concepten worden in de brochures niet onderscheiden, omdat één praktijkvoorbeeld vaak zowel Richting,
Ruimte als Ruggesteun biedt. Wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt met een weektaak, staan een aantal
zaken die de leerling moet doen die week al vast (Richting), mag de leerling zelf bepalen in welke volgorde
het werk gemaakt wordt (Ruimte) en biedt de leerkracht Ruggesteun door de leerling te helpen met
plannen en feedback te geven op het werken met de weektaak.
Op de pagina’s met praktijkvoorbeelden staat in het midden van de pagina een groen kader
waarin wordt uitgelegd welke informatie u op die pagina aantreft. Aan het eind van elke brochure vindt u
documenten van scholen, zoals een voorbeeld van een weektaak of een format voor een reflectiegesprek.
Wanneer een document in de tekst besproken wordt, wordt u via een link doorgestuurd naar het
desbetreffende document. Aan het einde van het document vindt u weer een link waarmee u terug kunt
naar de tekst die u aan het lezen was. Op de pagina’s met theorie wordt door middel van een cijfer
aangegeven wat de bron is. Wanneer u een bron op wilt zoeken, kunt u de volledige literatuurverwijzing
vinden in de literatuurlijst.

Inhoud van deze brochure
In deze brochure staat de zelfsturend leren competentie ‘leerstrategieën toepassen’ centraal. Deze
competentie houdt in dat de leerling in staat is om een doel te stellen, de deelstappen daarin te kiezen, een
planning hiervoor te maken en het uitvoeren van deze planning te monitoren4. Op de pagina’s met theorie
leest u over executieve functies, omdat een aantal van deze functies zeer belangrijk zijn voor het toepassen
van leerstrategieën. Daarnaast leest u over het ABC-model dat strategieën biedt om leerlingen te helpen die
moeite hebben met de competentie ‘leerstrategieën toepassen’. Op de pagina’s met praktijkvoorbeelden
leest u over het werken met planborden en een weektaak, het plannen bij wereldoriëntatie en het werken
met een agenda. Bij de bijgevoegde documenten vindt u onder andere voorbeelden van weektaken en een
prestatiewerkplan.

Executieve functies

Theorie

Executieve functies
Om thuis en op school goed te kunnen functioneren,
moeten kinderen hun eigen gedrag kunnen sturen.
Daarbij maken zij gebruik van executieve functies.
Executieve functies is een verzamelterm voor alle
denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het
uitvoeren (de executie) van sociaal en doelgericht
gedrag5. Executieve functies zijn een netwerk van
verschillende vaardigheden. Zonder de executieve
functies vindt er geen samenwerking plaats tussen de
verschillende vaardigheden, waardoor het gedrag
niet goed gestuurd wordt. Je zou het kunnen
vergelijken met de dirigent van een orkest. Zonder de
dirigent wordt het muziekstuk een rommeltje, ook al
heb je de beste muzikanten bij elkaar gezet.

Elf executieve functies
Er worden elf executieve functies onderscheiden6:
1.Respons-inhibitie
2. Werkgeheugen
3. Emotieregulatie
4. Volgehouden aandacht
5. Taakinitiatie
6. Planning / prioriteiten stellen
7. Organisatie
8. Timemanagement
9. Doelgericht gedrag
10. Flexibiliteit
11. Metacognitie

Executieve functies en ‘leerstrategieën toepassen’
Bij de zelfsturend lerencompetentie ‘leerstrategieën toepassen’ zijn vooral de volgende executieve functies
van belang6.
>Plannen / prioriteiten stellen
De vaardigheid om een plan te maken voor het bereiken van een doel. Het houdt ook in dat je in staat bent
beslissingen te nemen over wat wel en niet belangrijk is om op te focussen.
>Timemanagement:
De vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je deze het beste kunt verdelen en hoe je een
deadline moet halen. Het besef dat tijd belangrijk is.
>Doelgericht doorzettingsvermogen:
Het vermogen om een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden
door tegengestelde belangen.
>Metacognitie:
Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een
probleem aanpakt. Het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie (door je bijvoorbeeld af te vragen:
‘hoe breng ik het ervan af’ of ‘Hoe heb ik het gedaan?’).

Ontwikkeling van de executieve functies
Bij de geboorte beschikken de hersenen over de biologische uitrusting voor de ontwikkeling van de
executieve vaardigheden6. Vooral de frontale cortex speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van
executieve functies5,7. Er is een relatie tussen de langzame groei van de frontale cortex enerzijds en de
relatief langzame ontwikkeling van executieve functies. De frontale cortex groeit, in tegenstelling tot andere
hersengebieden, door tot in de puberteit1. Verschillende executieve functies ontwikkelen zich in een
verschillend tempo4. Een meta-analyse laat zien dat zich tussen de 5 en de 8 jaar de grootste ontwikkelingen
voordoen op het gebied van plannen. De ontwikkelingen gaan door tot in de vroege volwassenheid9.
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Belang van aandacht voor executieve functies
Als de adolescentie eenmaal voorbij is, ontwikkelen de executieve functies zich niet meer verder. Daarom zijn
de basis- en de middelbare school cruciaal voor de ontwikkeling van de executieve functies. De leerkracht
speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol2. Zeker zwakke leerlingen hebben ondersteuning van de
leerkracht nodig bij de ontwikkeling van executieve functies. Sterke leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden
over het algemeen zelf10,11.

Het ABC-model
Het ABC-model biedt strategieën om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van executieve vaardigheden.
Dit model maakt onderscheid tussen de factoren die aan het gedrag voorafgaan (antecedenten), het gedrag
zelf (behaviour) en de factoren die het gedrag opvolgen (consequences)6. Om leerlingen te kunnen helpen
die moeite hebben met de executieve vaardigheden, onderscheidt het ABC-model drie strategieën:
1. Antecedenten
Veranderingen aanbrengen in wat er aan het gedrag voorafgaat. De fysieke omgeving kan bijvoorbeeld
zodanig worden aangepast dat er minder afleiding is. Daarnaast kan de aard van de taak worden veranderd
door de taak bijvoorbeeld in een aantal stappen te verdelen. Tenslotte kan een kind ondersteund worden
door visuele aanwijzingen.
2. Behaviour
Het gedrag zelf aanpakken door het direct onderwijzen van de executieve vaardigheden. Bij het onderwijzen
van de executieve vaardigheden zijn de volgende onderdelen van belang:
-bepaal het probleemgedrag
-stel het doel (en eventuele tussendoelen) vast
-stel de stappen vast die de leerling moet uitvoeren
-geef de stappen weer in lijst of checklist
-houd toezicht op het kind dat bezig is met de afgesproken procedure
-verminder geleidelijk het toezicht
Het aanleren van de executieve vaardigheden kan ook op meer informele wijze door de leerling
bijvoorbeeld een vraag te stellen (waarom zou ik willen dat je je huiswerk opschrijft in je agenda?) in plaats
van ‘schrijf je huiswerk op in je agenda!’. Een andere manier is om leerlingen het belang van bepaald gedrag
uit te leggen in plaats van de leerling te commanderen.
3. Consequences
Gebruik prikkels om leerlingen te stimuleren de executieve vaardigheden te gebruiken.
Mogelijke prikkels zijn het geven van effectieve complimentjes, iets leuks in het vooruitzicht stellen of het
gebruik van formele beloningssystemen. Daarnaast kan ook het straffen van leerlingen die de executieve
vaardigheden niet gebruiken helpen.
De eerste strategie is een zogenaamde kortetermijnstrategie die er op gericht is de druk op de
executieve functies te verlichten12. Het is van belang dat daarnaast ook langetermijnstrategieën worden
ingezet waarmee de executieve functies versterkt worden, zodat een leerling uiteindelijk niet meer
afhankelijk is van de leerkracht.

Plannen bij de kleuters

Voorbeelden uit de praktijk

Kiesbord
Veel scholen werken bij de kleuters met een
kiesbord. De verschillende hoeken staan hier met
behulp van pictogrammen weergegeven. De
leerlingen hebben een eigen naamkaartje of een
eigen pictogram. Wanneer er in de hoeken gewerkt
gaat worden, kiezen de leerlingen een activiteit en
hangen daar hun naamkaartje of pictogram bij. Met
de leerlingen worden vaak afspraken gemaakt over
hoe vaak zij in een bepaalde hoek mogen werken.
De leerlingen moeten hier bij het kiezen dus
rekening me houden en zijn op die manier in het
klein bezig met plannen.

Voor het aanleren van de vaardigheid ‘plannen’ werken de meeste
scholen met een opbouw waarbij het werken met een kies- of planbord
geleidelijk overgaat in het werken met een weektaak. Op deze pagina
vindt u praktijkvoorbeelden van het werken met kies- en planborden bij
de kleuters. Op de volgende twee pagina’s leest u over het plannen aan de
hand van dag- en weektaken in groep 3 tot en met 8.

Planbord
Op het planbord verdelen de kinderen een aantal vaste
activiteiten zelf over de week. Aangezien de kinderen nu echt
moeten plannen, wordt gesproken van een ‘planbord’ in
plaats van een ‘kiesbord’. Op De Torenuil moeten de jongste
kleuters één taak en de oudste kleuters twee tot drie taken
per week. In de klas hangen foto’s van de kinderen. Als een
kind een taak heeft uitgevoerd, hangt de leerkracht een
magneet onder de naam van het kind. Op DOK12 moeten de
kleuters in een week uit vijf verschillende laatjes werken met
elk een ander type activiteit en een eigen kleur.
Op het planbord zetten de leerlingen een pionnetje met de
kleur van het laatje waaruit ze gewerkt hebben achter hun
naam.

Plannen in groep 3 tot en met 8
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De Klokbeker
Op De Klokbeker is de dag verdeeld in vijf werkblokken
van ieder 30 of 45 minuten. In groep 3 tot en met 6
wordt gewerkt met een dagtaak waarbij de leerlingen
zelf vijf activiteiten mogen verdelen over de vijf
werkblokken van de dag. In groep 7 en 8 wordt gewerkt
met een weektaak. De leerlingen krijgen een overzicht
met activiteiten van de hele week en verdelen deze over
de 25 werkblokken van de week. Hierbij staat vast dat
de leerlingen elke dag een reken- of taalactiviteit
moeten doen. Bovenaan de weektaak staan alle
activiteiten met een bijbehorend cijfer. Per dag kunnen
de leerlingen achter het werkblok met behulp van het
bijbehorende cijfer aangeven aan welke activiteit zij op
dat moment gaan werken. Aan het einde van de dag
hebben de leerlingen steeds een kwartierde tijd om hun
taken af te maken. Hiernaast ziet u de weektaak in het
klein. Voor een grote versie, klik hier

In groep 3 tot en met 8 maken veel scholen in plaats van een
planbord gebruik van dag- en weektaken. Op deze en de volgende
pagina vindt u voorbeelden van scholen die leerlingen op deze
manier laten plannen.

“Bij de kleuters zijn ze
heel goed in plannen
met behulp van het
planbord. In groep 3 is
het de kunst om dat
vast te houden”.
Intern Begeleider
Koperwiek

Gerardus Majella Sionsheuvel
Op Gerardus Majella Sionsheuvel hebben alle
leerlingen vanaf groep 3 een werkwijzer. De
werkwijzer bevat zowel dag- als weektaken.
Wanneer leerlingen klaar zijn met de dagtaken
mogen zij aan de weektaken beginnen. In unit 2
volgt de verwerking van de instructie meteen op
de instructie. In unit 3 mogen de leerlingen zelf
bepalen in welke volgorde zij de dagtaken
maken. Zij kunnen er dus ook voor kiezen de stof
niet meteen na de instructie te verwerken. In
unit 4 mogen de leerlingen de dagtaken naar
eigen inzicht over de week verdelen.

Plannen in groep 3 tot en met 8
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Op ’e Hichte
Op basisschool Op ’e Hichte werken de leerlingen geleidelijk
toe naar het kunnen werken met een weektaak. In groep 3
gebruiken leerlingen een dagtaak. In groep 4 gaat dat
halverwege het jaar over in een halve weektaak. Vanaf groep
6 werken de leerlingen met een weektaak. Aan het begin
van de week plannen de kinderen de taken in door met de
dagkleur in de kolom ‘planning’ aan te geven op welke dag ze
de taak gaan maken. Met een kleur geven de kinderen in de
kolom ‘klaar?’ aan op welke dag ze de taak daadwerkelijk
afgemaakt hebben. Op die manier is in één oogopslag te zien
of de leerling zich aan de planning heeft gehouden. Op de
weektaak staat ook aangegeven hoeveel tijd er per dag is om
aan de weektaak te werken. Hiermee kunnen de leerlingen
rekening houden bij het plannen. Hiernaast ziet u de
weektaak in het klein. Voor een grote versie, klik hier.

In groep 3 tot en met 8 maken veel scholen in plaats van een
planbord gebruik van dag- en weektaken. Op deze en de vorige
pagina vindt u voorbeelden van scholen die op deze manier
leerlingen laten plannen.

Wereldwijzer
Op Wereldwijzer wordt in de ochtend gewerkt met het
leerstofjaarklassenssysteem waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van de weektaak. In de middag wordt er thematisch
gewerkt in units. Er is zowel een ontdekwerkplaats voor de
wereldoriënterende vakken als een taalwerkplaats. Beide
werkplaatsen bestaan uit verschillende hoeken. Op de
takenkaart van unit 2 staan de taken van één week. Op de
takenkaart van unit 3 staan de taken van drie weken. De taken
zijn wel al over de weken verdeeld, maar leerlingen mogen
daar eventueel in schuiven. Unit 1 heeft een takenboekje voor
het hele thema. Wanneer de leerling een taak heeft
uitgevoerd, plakt hij of zij een sticker achter de kaart.
Hiernaast zie u de weektaak van unit 3 in het klein. Voor de
grote versie en de takenkaarten van unit 1 en 2, klik hier.
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DOK12
Op DOK12 wordt in groep 3 gewerkt met een dagtaak. In groep
4 gaat dit geleidelijk over in een weektaak. Vanaf groep 5
werken alle groepen met een weektaak. Op woensdag krijgen
de leerlingen hun nieuwe weektaak tijdens de start in de kring.
In de kring wordt tijd gemaakt om de weektaak te plannen. Het
plannen gebeurt aan de hand van dagkleuren die door de hele
school heen worden gebruikt. Dezelfde kleuren worden ook
door de leerkracht gebruikt om aan te geven op welke dag de
instructies plaatsvinden. Bovenaan de weektaak staat een
werkpunt dat de leerkracht voor die week aan de leerling
meegeeft, zoals ‘stel lekker veel vragen’.

Op de vorige pagina’s heeft u over een aantal
praktijkvoorbeelden gelezen van het werken met weektaken.
Op deze pagina vindt u hierover nog één praktijkvoorbeeld.
Daarnaast krijgt u informatie over de verschillen die er tussen
weektaken bestaan.

Verschillen in de weektaak.
U heeft op de voorgaande pagina’s een aantal
praktijkvoorbeelden van weektaken gezien. Zoals u ziet, is
de ene weektaak de andere niet. Sommige weektaken
geven de leerlingen veel ruimte om zelf te bepalen in welke
volgorde zij werken. Bij andere weektaken is de volgorde
meer vastgelegd doordat bepaalde lessen al zijn ingepland
of doordat de verwerking op de instructie moet volgen.
Daarnaast verschillen de weektaken ook in de ruimte die de
weektaak biedt om de weektaak te plannen. Bij sommige
weektaken plannen de leerlingen met behulp van kleurtjes
en getallen. Bij andere weektaken plannen de leerlingen in
hun hoofd en kruisen zij op de weektaak alleen de taak af,
zodra ze die afhebben. Wanneer je als schoolteam besluit
met een weektaak te werken, is het zaak om na te denken
welke vorm het beste bij jullie school en leerlingen past.

Hulp bij plannen
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Ondersteunen van het plannen
Scholen gebruiken veel verschillende manieren om leerlingen te ondersteunen bij het plannen. Een greep uit
de manieren:
>Samen plannen
Aan het begin van de week plant de leerkracht met een groepje leerlingen dat moeite heeft met plannen
samen de weektaak. Op scholen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van dagkleuren, kan dat als
ondersteuning voor deze leerlingen wel worden gedaan.
>Evalueren
Aan het einde van de week wordt klassikaal of individueel gereflecteerd op het werken met de weektaak.
Leerlingen kunnen op deze manier van elkaar of van de leerkracht leren.
>Ander format
Voor leerlingen die veel moeite hebben met het plannen kan er voor gekozen worden om het werken met een
weektaak te vervangen door het werken met een dagtaak of halve weektaak.

Sommige leerlingen hebben hun weektaak snel ingepland en altijd op tijd af.
Andere leerlingen hebben de grootste moeite met plannen en krijgen hun taak
niet af. Eigenlijk zijn de niveauverschillen niet anders dan bij taal en rekenen. En
daarom vraagt ook het plannen om differentiatie. Op deze pagina leest u hoe
zwakke planners ondersteund kunnen worden.

Voorbeeldplanning
Op De Kinderkring wordt gebruik
gemaakt van een algemene
voorbeeldplanning.
Op
deze
planning staat bijvoorbeeld als tip
om elke dag één rekenles te
maken. De voorbeeldplanning
wordt met name ingezet bij
leerlingen die de neiging hebben
het moeilijke werk voor zich uit te
schuiven en daardoor aan het eind
van de week in de problemen
komen.

Planning evalueren
Op De Koperwiek evalueren de leerlingen
aan het einde van de week het werken met
de weektaak door zichzelf een cijfer te
geven. Dit doen ze vanaf groep 5 met
behulp van het prestatieschema. Het
prestatieschema bestaat uit een x-as met de
weken en een y-as met de cijfers. De
leerlingen maken bij de betreffende week
een staaf tot aan het cijfer. Zo ontstaat een
staafdiagram waarin je kan zien hoe de
leerling zich ontwikkeld heeft met
betrekking tot het werken met een
weektaak. Voor het prestatieschema, klik
hier.

Wereldoriëntatie plannen en huiswerk
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Plannen bij wereldoriëntatie op Columbus
Op Columbus wordt wereldoriëntatie thematisch
aangeboden. Er wordt gewerkt met prestaties. Dit zijn
betekenisvolle opdrachtkaarten. Een opdrachtkaart
bevat altijd de volgende elementen:
-de activiteiten (en het doel)
-het aantal mogelijke deelnemers
-mogelijke prestatievormen.
De leerlingen plannen hun prestatie voordat zij gaan
beginnen op het prestatiewerkplan, klik hier. Zij geven
hierop onder andere aan uit welke stappen hun
prestatie bestaat en hoe zij de taken gaan verdelen.
Tevens schrijven zij voor de leerkracht op waar zij hulp
bij nodig hebben. Tijdens het werken aan de prestatie,
houden de leerlingen een prestatielogboek bij, waar zij
aangeven wat ze hebben gedaan, wanneer en hoe lang
ze daar over hebben gedaan.

Plannen bij Topondernemers
Topondernemers is een methode voor
wereldoriëntatie waarbij leerlingen aan
de slag gaan met opdrachtkaarten. Op de
stappenkaart geven leerlingen aan hoe
ze de taken gaan verdelen en reflecteren
ze na afloop op de opdracht. Met de
plankaart plannen de leerlingen de
opdracht voordat zij hier mee starten. Zij
geven onder andere aan hoe lang ze over
de opdracht gaan doen, waar ze mee
gaan beginnen en op welke vaardigheid
ze gaan letten.

Op de voorgaande pagina’s is aandacht besteed aan het plannen
door middel van een weektaak. Uiteraard zijn er ook nog andere
manieren om leerlingen te leren plannen. Op deze pagina vindt u
voorbeelden
van
scholen
die
leerlingen
hun
wereldoriëntatieopdrachten laten plannen. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan het geven van huiswerk en het gebruik van
agenda’s.

Agenda’s
Huiswerk en agenda
Veel scholen geven de leerlingen in de bovenbouw huiswerk. Dit
huiswerk zal door de leerlingen gepland moeten worden en is
daarom een goede manier om deze vaardigheid te oefenen. In
groep 7 en 8 leren de leerlingen te plannen met behulp van een
agenda. Op De Torenuil krijgen de leerlingen uit groep 7 en 8
vier keer per jaar een huiswerkwerkweek ter voorbereiding op
de middelbare school. In deze week krijgen de leerlingen meer
huiswerk dan normaal. Het leerwerk krijgen ze een week van
tevoren op en het maakwerk een dag van tevoren.

Eigen
Initiatief Model
Leerstrategieën
toepassen

Voorbeelden
uit de literatuur
Theorie

Eigen Initiatief Model
Het Eigen Initiatief Model is een trainings- en begeleidingsmodel voor mensen met een verstandelijke beperking
ter vergroting van hun zelfredzaamheid13. Het model is ontworpen naar aanleiding van een onderzoek waaruit
blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking moeite hebben met de generalisatie van aangeleerde
vaardigheden14. Dit generalisatieprobleem wordt onder andere veroorzaakt door een gebrek aan algemene
vaardigheden.
Het Eigen Initiatief Model onderscheidt drie algemene vaardigheden:
1. Oriënteren: nadenken voor je begint en een plan maken
2. Uitvoeren: nadenken terwijl je bezig bent en in de gaten houden of je bereikt wat je wilt bereiken
3. Evalueren: controleren of je hebt bereikt wat je wil bereiken en terugkijken op en leren van de manier waarop
je het hebt aangepakt. Binnen het Eigen Initiatief Model is een Stoplichtmodel ontwikkeld waarmee de
algemene vaardigheden expliciet kunnen worden aangeleerd, zodat mensen met een verstandelijke beperking
zelfredzamer worden. Dit Stoplichtmodel, zie figuur 1, kan in het basisonderwijs ook worden toegepast,
aangezien leerlingen in het basisonderwijs in het kader van ‘leren leren’ ook deze algemene vaardigheden
moeten verwerven. Het Stoplichtmodel is een hulpmiddel om leerlingen te herinneren aan de denkstappen die
zij moeten zetten bij het reguleren van een taak.

Bij het toepassen van leerstrategieën is het van belang dat de leerling de
verschillende taakfasen (oriënteren, uitvoeren en evalueren) kan reguleren. Op
deze pagina leest u meer over de vaardigheden die in de verschillende taakfasen
van belang zijn en maakt u kennis met het Eigen Initiatief Model waarmee deze
vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

Figuur 1: Het Stoplichtmodel

“De wereld heeft mensen
zonder vrees nodig. Dat zijn
mensen die zelfverzekerd
en vol zelfvertrouwen zijn
en die met een
vooruitziende blik plannen
kunnen ontwerpen en die
hun zaakjes kennen.”
Helen Parkhurst
1887-1973

Diagnostisch Model Leervaardigheden

Voorbeelden uit de literatuur en de praktijk

Diagnostisch Model leervaardigheden
Op basis van het Stoplichtmodel van het Eigen Initiatief Model is het Diagnostisch Model leervaardigheden
ontwikkeld15. Het Stoplichtmodel is geschikt gemaakt voor gebruik op de basisschool. Hiertoe is de metafoor van
het stoplicht verlaten, omdat het stoplicht op basisscholen ook al voor andere doeleinden wordt gebruikt.
Gekozen is voor de metafoor ‘op reis gaan’. Voor kinderen is dit een situatie waarin zij het als natuurlijk ervaren
om vooruit en terug te kijken. Dit zal de uitleg van de taakfasen van het model aan de kinderen vereenvoudigen.
In figuur 2 zie je het model voor de leerlingen. Het model is uitgebreid met affectieve vaardigheden. Wanneer de
affectieve vaardigheden op de achterkant worden afgedrukt, ontstaat er een kaartje. Dit kaartje kunnen de
leerlingen gebruiken tijdens het zelfstandig werken. Naast het leerlingmodel is er ook een uitgebreider model
dat gebruikt kan worden bij de diagnostiek van leervaardigheden. Hiertoe is het leerlingmodel uitgebreid met
diagnostische vragen behorende bij elke taakfase. Een voorbeeld van een diagnostische vraag in de taakfase
‘regulatie’ is: ‘stop je regelmatig om denkvragen van het leerlingmodel te stellen?’ Voor het gehele format van
het Diagnostisch model Leervaardigheden, klik hier. Het format is uitermate geschikt om toe te passen binnen
het systeem van handelingsgericht werken.

Op de vorige pagina las u over het Eigen Initiatief
Model. Op basis van dit model ontwikkelde Greetje
Kruidhof, IB’er op De Koperwiek, het Diagnostisch
Model Leervaardigheden waarmee diagnostische
gesprekken over leervaardigheden gevoerd kunnen
worden. Op deze pagina leest u meer over dit
model.

Figuur 2: Diagnostisch Model Leervaardigheden
“Het kaartje creëert een
gemeenschappelijke taal. Je
kan leerlingen er op wijzen
van ‘je hebt heel goed
gezorgd dat je alle
materialen had en je hebt
je werkt ook goed
gereguleerd, maar je hebt
veel fouten gemaakt en dat
heb je niet gezien, omdat je
niet hebt teruggekeken”
(IB’er Koperwiek)
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Hartelijk bedankt!

CBS Op ’e Hichte
Langaerderdijk 2
8629 PT Scharnegoutum

OBS Wereldwijzer
Nachtegaal 144
1628 DJ Hoorn

CBS De Koperwiek
Lijsterbesstraat 32
8302 CN Emmeloord

PCB De Klokbeker
De La Reystraat 134
3851 BL Ermelo

ICBS Columbus
Weegbree 2
1705 RA Heerhugowaard

De scholen die op deze pagina vermeld worden,
hebben de deur opengezet en openhartig en
enthousiast verteld over de manier waarop zij
zelfsturend leren competenties bij leerlingen
stimuleren. Zonder hun medewerking had deze
brochure niet tot stand kunnen komen. Hartelijk
bedankt!

CBS De Kinderkring
C. Kempenaarlaan 2
2481 XB Woubrugge

OBS De Torenuil
Sint Petersburglaan 29
3404 CV IJsselstein

kbs De Arabesk
Meikers 3
6846 HR Arnhem

kbs Gerardus Majella Sionsheuvel
Zevenheuvelenweg 14
6561 ES Groesbeek

kbs DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort

Weektaak Bovenbouw De Klokbeker

Terug naar tekst, klik hier

Weekplan Bovenbouw Op ‘e Hichte

Terug naar de tekst, klik hier

Weektaken Wereldwijzer
Unit 1

Unit 2

Opdracht
Woordenhoek !!!


Schrijvershoek museum !!!


Schrijvershoek Ötzi !!!


(ik weet wat ik) Leeshoek !!!



Zoekhoek


Ontdekhoek “hunebedden”


Max. 
Ontdekhoek “bewaard in
ijs”
Max. 
Heel mooi schrijven hoek


Knutselhoek
Max. 
Spelhoek
Max.



Hoe is het gegaan? 

Unit 3

Terug naar de tekst, klik hier

Prestatieschema De Koperwiek

Terug naar de tekst, klik hier

Prestatiewerkplan Columbus

Terug naar de tekst, klik hier

Diagnostisch Model Leervaardigheden

Terug naar de tekst, klik hier

Meer weten?
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06 - 53198452
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06 - 53203233
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