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Inleiding

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 en is gebundeld in
de brochures.
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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
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. Naar organisaties wordt verwezen met behulp van een letter. De adressen van
deze organisaties kunt u vinden in de lijst met organisaties die na de literatuurlijst is opgenomen.

Inhoud van deze brochure
In deze brochure staat de zelfsturend leren competentie ‘reflectie’ centraal. Deze competentie houdt in dat
de leerling in staat is te reflecteren op zijn of haar aanpak van leren en op de behaalde resultaten4. Op de
pagina’s met theorie leest u over de definitie en de effecten van reflectie en de rol van de leerkracht bij het
stimuleren van reflectie. In het bijzonder wordt ingegaan op het portfolio als middel om reflectie te
stimuleren. U leert wat een portfolio is en wat de effecten ervan zijn, hoe een portfoliocyclus er uit ziet en
waaraan gedacht moet worden bij het implementeren van een portfolio. Op de pagina’s met
praktijkvoorbeelden leest u onder andere over portfoliogesprekken, reflectiekringen, reflectieformulieren,
portfoliopresentaties en reflectiekaarten. Bij de bijgevoegde documenten vindt u onder andere een format
voor een reflectiegesprek, een reflectieformulier en een selectieformulier voor in het portfolio.

Reflectie
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Theorie
Definitie reflectie
Er bestaan veel verschillende definities voor ‘reflectie’. De meeste definities geven aan dat de lerende zich bij
reflectie zowel op het verleden als op de toekomst richt. Door over het eigen handelen na te denken, krijgt
de lerende inzicht in zijn sterke en zwakke punten. Op basis hiervan kunnen plannen gemaakt worden om de
zwakke punten te verbeteren en de sterke punten te benutten. Het spiraalmodel van Korthagen5 richt zich
ook zowel op het verleden als op de toekomst. Dit model bestaat uit vijf fasen. De eerste fase is het
handelen. In de tweede fase blikt men terug op het handelen. De derde fase is bedoeld voor het formuleren
van de essentiële aspecten. Hiermee wordt bedoeld dat de lerende een helder beeld krijgt van het probleem
of de situatie. In fase vier ontwikkelt de lerende alternatieven en kiest er daar één uit. In fase vijf probeert de
lerende één van de alternatieven uit. Deze laatste fase is tevens de eerste fase van de volgende cyclus,
waardoor er sprake is van een spiraal.

Effecten reflectie
Reflectie heeft een direct positief effect op het leerproces en de cognitieve prestaties van leerlingen6. Bij
leerlingen die reflectie-activiteiten uitvoeren, neemt ook het metacognitief bewustzijn toe.7 Dit houdt onder
andere in dat de leerling zelfkennis heeft en zich bewust is van zijn leerstrategie. Kunnen reflecteren kan
ook als doel op zich worden beschouwd, aangezien het een vaardigheid is die leerlingen de rest van hun
leven nog geregeld toe moeten passen.

Kernreflectie
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van reflectief denken: reflectie en kritisch denken8.
Bij reflectie houdt de lerende zich bezig met het ‘wat’, ‘waar’ ‘wanneer’ en ‘hoe’. ‘Kritisch denken’ is reflectie
op een hoger niveau, waarbij de lerende zich ook bewust wordt van het ‘waarom’. Deze vorm van reflectie is
vergelijkbaar met kernreflectie. Bij kernreflectie reflecteert de lerende niet alleen op zijn / haar gedrag, maar
ook op de diepere lagen van het ui-model9. Het ui-model bestaat uit zes niveaus die een rol kunnen spelen
bij het functioneren van mensen. De buitenste twee lagen (omgeving en gedrag) zijn zichtbaar voor de
buitenwereld. De andere lagen liggen in de persoon verborgen en raken meer aan de kern van de persoon.
De binnenste lagen bepalen het functioneren in de meer naar buiten gelegen lagen. Omgekeerd is er ook
sprake van invloed. Als de verschillende niveaus met elkaar corresponderen kan iemand goed functioneren.
Wanneer er frictie is tussen bijvoorbeeld iemands identiteit en het vertoonde gedrag, heeft dat een
negatieve invloed op het welzijn van deze persoon.

Figuur 1: Spiraalmodel Korthagen
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Belang van de leerkracht
De leerkracht speelt een belangrijke rol bij het reflecteren van kinderen10. Het is van grote meerwaarde
wanneer leerkracht en leerling samen reflecteren in een reflectiegesprek. De leerling moet zijn eigen
meningen en ervaringen dan spiegelen aan die van de leerkracht. Het stellen van reflectievragen door de
leerkracht is van groot belang om de leerling zich bewust te laten worden van zijn of haar eigen leerproces.
Reflectievragen zorgen er tevens voor dat de leerling zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor zijn of
haar eigen leerproces11. Wanneer verantwoordelijkheid wel wordt opgelegd, maar niet volledig wordt
geaccepteerd door de leerling, zal de betrokkenheid niet worden vergroot en het functioneren niet
verbeteren. Het stellen van reflectievragen stimuleert dat de verantwoordelijkheid door de leerling wel
wordt geaccepteerd.

Communicatievaardigheden
Het voeren van een reflectiegesprek is niet gemakkelijk. Het is van belang dat de leerkracht hierbij de
volgende vier communicatievaardigheden inzet 12:
Reflectiegesprekken zijn een middel om
1. Actief luisteren
leerlingen
te stimuleren
tot reflectie
en De luisteraar accepteert wat
Actieve luisteraars proberen zich
te verplaatsen
in het standpunt
van de ander.
de spreker zegt, zonder in te stemmen
of bewust
van mening
te verschillen.
Eeneigen
actieve luisteraar let niet alleen op
leerlingen
te maken
van hun
de feiten, maar ook op de gevoelens
die tot
komen
in watvindt
de leerling
leerproces.
Opuiting
deze
pagina
u zegt. Het betekent dat er
aandacht is voor de persoonlijke
elementen invan
de woorden
voorbeelden
scholen van
diede spreker,
ervaringniet de onpersoonlijke, en dat
daarop wordt gereageerd vanuit
een
accepteren
en
empathische
en niet onverschillig of
hebben met reflectiegesprekken en houding,
een
veroordelend.
aantal reflectievragen.
2. Parafraseren :
Parafraseren is het beknopt weergeven van de essentie van wat iemand zojuist heeft gezegd. Dit heeft
meerdere doelen:
-laten zien dat je goed hebt geluisterd
-controleren of je het goed hebt gehoord
-de leerling begrijpt wat hij heeft gezegd en kan zijn woorden herzien als zijn bedoeling niet goed is
overgekomen
3. Open vragen versus gesloten vragen
Open vragen zijn bedoeld om informatie te verkrijgen over wat een leerling zegt. Ze helpen leerlingen om
hun executieve functies te gebruiken. Open vragen dwingen leerlingen om dieper na te denken over hoe ze
studeren ne het maken van opdrachten gaan aanpakken. Gesloten vragen zijn ja nee vragen of vragen die
bedoeld zijn om een precies antwoord uit te lokken. Coaches gebruiken beide soorten vragen en moeten
weten
welke
ze
wanneer
het
beste
kunnen
gebruiken.
Open vragen gebruik je als je wilt dat leerlingen dieper gaan nadenken en gebruik maken van hun
executieve functies om plannen te maken of problemen op te lossen. Gesloten vragen gebruik je als je wilt
dat leerlingen daadwerkelijk een plan maken of als je ze wilt dwingen om na te denken over wat ze willen
doen. Gesloten vragen zijn misschien nodig bij leerlingen die cognitief weinig flexibel zijn.
4. Duidelijke instructies of aanwijzingen geven voor het vervolg.

Reflectiegesprekken
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Voorbeelden uit de praktijk

De Koperwiek
Elke woensdag zijn twee leerkrachten vrij
geroosterd. Eén leerkracht voert de
gesprekken met de leerlingen uit groep 3,
4 en 5. Een andere leerkracht voert de
gesprekken met de leerlingen uit groep 6,
7 en 8. De leerlingen komen elk twee keer
per jaar aan de beurt. In unit 2 wordt het
gesprek gevoerd aan de hand van de
welbevindingslijst die de leerlingen van te
voren hebben ingevuld.

DOK12
Twee keer per jaar vinden er na
schooltijd
ontwikkelingsgesprekken
plaats tussen de groepsleerkracht, de
ouders en de leerling. Deze gesprekken
vervangen de traditionele tien-minuten
gesprekken.
Tijdens
deze
ontwikkelingsgesprekken zijn vooral de
leerlingen zelf aan het woord over hun
ontwikkeling. Het gesprek vindt plaats
aan de hand van een format, klik hier.

Dok12

terug

Reflectiegesprekken zijn een middel om
leerlingen te stimuleren tot reflectie en
leerlingen bewust te maken van hun eigen
leerproces. Op deze pagina vindt u
voorbeelden van scholen die ervaring
hebben met reflectiegesprekken en een
aantal reflectievragen.

Op ’e Hichte
De leerkracht en de leerling voeren aan het
begin van het schooljaar een ‘Trotsopgesprek’
aan de hand van een gespreksformulier. De
leerling schrijft hierover een verslag aan de
hand van een format. Vervolgens vindt er een
gesprek plaats tussen de leerkracht, de ouders
en de leerling, waarin de leerling zijn of haar
ontwikkeling beschrijft. Aan het eind van het
schooljaar evalueren de leerkracht en de
leerling de afspraken uit het eerste gesprek
aan de hand van een gespreksformulieren.
Voor de gespreksformats, klik hier.

“Het is mooi om te zien hoe
ouders tijdens een
ontwikkelingsgesprek
reageren
‘Oh dat is mijn kind en wat
kan die goed vertellen en
wat weten ze eigenlijk goed
hoe dingen in elkaar zitten.’
Dat zijn mooie momenten,
heel waardevol”.
Intern Begeleider DOK12

Reflectiegesprekken
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Voorbeelden uit de literatuur

Op deze pagina vindt u informatie over het
GROW-model11 en de STARR-methode13 aan
de hand waarvan reflectiegesprekken
gevoerd kunnen worden. In de tabellen
staan voorbeelden van reflectievragen die
de leerkracht kan stellen.

Welk model het meest geschikt is, hangt af
van de situatie en het doel dat men met het
reflectiegesprek wil bereiken.

GROW-model en STARR-methode
Welk gespreksmodel het beste gehanteerd
kan worden, is afhankelijk van het doel van
het reflectiegesprek. Het GROW-model is
met name geschikt om met leerlingen
nieuwe doelen te stellen. Het kan
bijvoorbeeld gebruikt worden na een
portfolioperiode om nieuwe leerdoelen op
te stellen voor de volgende periode. De
STARR-methode kan gebruikt worden om
te reflecteren op een concrete situatie. In
de basisschool is het met name geschikt
om te reflecteren op sociaal-emotionele
situaties. Wanneer leerlingen bijvoorbeeld
ruzie hebben gehad kan door middel van
dit model goed ieders rol in kaart worden
gebracht.

Reflectieformulieren en kringgesprekken

[Geef tekst op]

Voorbeelden uit de praktijk

Reflectieformulier Columbus
Op basisschool Columbus vullen de leerlingen na elk
thema een reflectieformulier in. Aan de hand van dit
reflectieformulier reflecteren de leerlingen op de vier
Daltonkernwaarden: samenwerken, zelfstandigheid,
vertrouwen en verantwoordelijkheid, en reflectie. In
unit A en B geven de leerlingen door middel van het
kleuren van smileys aan hoe goed zij in deze
vaardigheden zijn. In unit C, D en E geven de leerlingen
zichzelf een cijfer en beargumenteren zij dit cijfer. De
leerlingen uit unit C, D en E gebruiken bij het invullen
de Daltonkernwaarden, klik hier, zodat ze weten wat
ze op het gebied van de competenties moeten
kunnen. Hiernaast vindt u twee onderdelen uit de
reflectieformulieren. Het bovenste voorbeeld komt uit
het formulier van unit A en B. Het onderste voorbeeld
komt uit het formulier van unit C, D en E. Voor de
volledige reflectieformulieren, klik hier.

Ref
lec
tief
or
mu
lier
Col
um
bus

Reflecteren met leerlingen doet u onbewust waarschijnlijk vaker dan u
denkt. Hoe vaak stelt u leerlingen bijvoorbeeld niet de vraag ‘hoe ging het
samenwerken?’ Sommige scholen zetten daarnaast reflectie ook heel bewust
in. Bijvoorbeeld als fase in het directe instructiemodel of bij het nabespreken
van toetsen. Op deze pagina vindt u een aantal praktijkvoorbeelden van
scholen die gebruik maken van kringgesprekken en reflectieformulieren.

Kringgesprekken
Wereldwijzer en De Koperwiek
Op Wereldwijzer en De Koperwiek komen
de leerlingen nadat ze zijn uitgewaaierd
over de unit weer terug in de basisgroep om
te reflecteren. Op Wereldwijzer probeert
men dit elke middag te doen. Het gebeurt in
ieder geval 2 tot 3 keer per week. Op De
Koperwiek vindt er twee keer per dag een
reflectiekring plaats.

Kringgesprekken
DOK12
DOK12 verdeelt de dag in drie werkblokken.
Na werkblok 1 en 2 vindt de relflectiekring
plaats. De leerkracht stelt reflectievragen,
maar de leerlingen geven elkaar ook tips en
tops. Na het derde werkblok presenteren de
leerlingen in de presentatiekring wat ze
gedaan hebben bij het werken aan
kernconcepten. Deze presentatie zet de
leerling ook aan tot reflectie.

Reflectie hulpmiddelen
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Voorbeelden uit de praktijk

Reflectiekaarten

OnderwijsAdviesa heeft reflectiekaarten ontwikkeld
speciaal bestemd voor het reflecteren met kinderen op
school. Er is een set kaarten voor NA afloop van de les en
een set kaarten voor VOOR de les. Elke set kaarten bevat
denk, voel, doe en oplossingsgerichte kaarten. Elke kaart
bevat een beginvraag en een doorvraag. Hiernaast zie je
een afbeelding van een reflectiekaart uit de set VOOR. Bij
de set NA kan men denken aan de volgende typen
vragen:
Beginvraag: Wie of wat heeft mij goed geholpen bij dit
werk?
Doorvraag: Hoe komt het dat mij dat zo goed helpt?

Reflectievragen stellen is nog best een kunst.
Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om u
daarbij te helpen. Op deze en de volgende
pagina vindt u voorbeelden van dergelijke
hulpmiddelen.

Reflectiemeester
Reflectiemeester, een uitgave van Eduniekb,
is een manier om leerlingen met elkaar te
laten reflecteren. Door het ontvangen van
feedback, complimenten en kritiek van
medeleerlingen en hier vervolgens over na te
denken, krijgt de reflectie meer diepgang.
Reflectiemeester bestaat uit een aantal
vragenkaartjes (zie rode kaart hiernaast) en
opdrachtkaarten (zie blauwe kaart hiernaast).
De opdrachtkaarten bevatten werkvormen
waarmee leerlingen samen aan de slag
kunnen met de vragenkaarten.

Reflectie hulpmiddelen
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Voorbeelden uit de praktijk

Reflectiespel
Bosma14 heeft een spel ontwikkeld waarmee leerlingen kunnen
oefenen met reflecteren. De leerlingen lopen met een pion over het
speelbord. Wie het eerste bij vakje 50 is, heeft gewonnen. Bij alle
vakken van het speelbord horen reflectievragen. De leerlingen
schrijven het antwoord op deze vraag op een blaadje. De leerlingen
mogen het antwoord hardop zeggen of voor zichzelf houden. Aan
het einde van het spel bespreken de leerlingen twee of drie van de
antwoorden met elkaar. Uiteraard kan men naar eigen inzicht
variaties in het spel aanbrengen.
De vragen hebben betrekking op de leerling zelf, de andere
leerlingen, de leerkracht, de klas en de school. Hiernaast zie je de
vragen die gaan over ‘de leerling’ om een indruk te krijgen van het
type vragen. Het volledige spel is te bekijken in de JSW jaargang 89,
nummer 6, 2005.

Reflectievragen stellen is nog best een kunst.
Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om u
daarbij te helpen. Op deze en de vorige pagina
vindt
u
voorbeelden
van
dergelijke
hulpmiddelen.

Reflectiewaaier van Topondernemers
De methode Topondernemers maakt gebruik van de
reflectiewaaierC. Op deze reflectiewaaier staat een
omschrijving van de volgende vaardigheden:
-zelfvertrouwen (ik kan het)
-initiatief tonen (ik denk en doe)
-communicatie (samen praten)
-zicht op eigen gedrag en manier van leren (zo doe ik)
-creativiteit (zelf bedacht)
In de spreektaal van het kind staat verwoord wat je kan als je
deze vaardigheid beheerst. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen beheersing op basisniveau, ontwikkeld niveau
en geavanceerd niveau. Doordat de vaardigheden worden
omschreven geeft de reflectiewaaier de kinderen de taal om
met de leerkracht over de vaardigheden in gesprek te gaan.

Reflectie stimuleren via een portfolio
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Theorie

Definitie, doelen en soorten
Een portfolio is “een verzameling documenten en andere bewijzen die samen een impressie geven van hoe
de taken zijn uitgevoerd en hoe de competentie zich heeft ontwikkeld”15. Een portfolio kan reflecties en
plannen voor de toekomst bevatten. Een portfolio kan voor meerdere doelen worden ingezet: het
stimuleren van reflectie, het stimuleren van het plannen en monitoren van de ontwikkeling en voor
beoordeling. Er worden drie soorten portfolio onderscheiden16:
1. Werkportfolio. Dit portfolio bevat al het werk dat een leerling belangrijk vindt. Het dient als bewaarplaats
voor werk dat later opgenomen kan worden in het presentatieportfolio.
2. Presentatieportfolio. Dit portfolio bevat werk dat de leerling heeft geselecteerd uit het werkportfolio.
3. Toetsportfolio. Dit portfolio bevat taken en toetsen die door de leerling zijn uitgevoerd waarmee de school
de leerling kan beoordelen en de bereikte resultaten kan verantwoorden. Het toetsportfolio kan
methodegebonden toetsen en cito-toetsen bevatten. Het toetsportfolio kan echter ook gebruik maken van
taken om de leerresultaten in kaart te brengen wanneer standaardtoetsen niet voorhanden zijn. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer gewerkt wordt met eigen leervragen bij wereldoriëntatie.

Portfolioproces
Het portfolioproces bestaat uit vier fasen17. Ten eerste verzamelen de leerlingen een aantal documenten
gedurende een bepaalde periode. Vervolgens selecteren de leerlingen een aantal van de verzamelde
documenten. De leerkracht begeleidt het selectieproces, maar het is de leerling zelf die selecteert. Door zelf
te selecteren, ontstaat er een gevoel van eigenaarschap en het helpt leerlingen om te zien en te begrijpen wat
ze hebben geleerd. Ten derde reflecteren de leerlingen op hun leerproces. De leerlingen denken in deze fase
na over hun sterke en zwakke kanten en maken plannen voor de toekomst. Tenslotte wordt het portfolio
gepresenteerd aan de leerkracht, medeleerlingen en de ouders.

Implementatie portfolio
Voordat een school gaat werken met portfolio’s zijn er een aantal belangrijke beslissingen die genomen
moeten worden16:
1. Zijn portfolio’s iets voor ons?
Het heeft geen zin om gebruik te maken van portfolio’s wanneer dit niet past bij het onderwijsconcept van
de school. Portfolio’s zijn vooral geschikt voor scholen die afzien van het
traditionele
leerstofjaarklassensysteem. Het kan dan als middel worden gebruikt om beter tegemoet te komen aan de
verschillen tussen leerlingen.
2. Welke doelen streven we na?
Het is van belang dat er goed wordt nagedacht over welke leerdoelen er worden nagestreefd. Het portfolio
moet zo worden ingericht dat er voor die leerdoelen voldoende aandacht is. Overwogen kan worden om
nog niet voor alle vakgebieden gebruik te maken van een portfolio. Men moet dan goed afwegen met
welk(e) vakgebied(en) wordt begonnen.
3. Aan welke criteria dient het leren van onze leerlingen te voldoen?
Uit de leerdoelen worden criteria opgesteld die nauwkeuriger aangeven wat een leerling weet, kan en
begrijpt wanneer een doel bereikt is.
4. Welke procedure volgen wij bij het werken met portfolio’s?
Het is belangrijk afspraken te maken over de portfoliocyclus. Wanneer en hoe selecteren de leerlingen hun
werk? Een periode moet lang genoeg duren om leerprocessen zichtbaar te kunnen maken, maar niet te
lang, omdat leerlingen zich het leerproces dan niet meer goed kunnen herinneren. Daarnaast is het ook
van belang om de portfoliocyclus goed af te stemmen op de momenten waarop oudergesprekken gevoerd
worden.
5. Hoe willen wij dat onze portfolio’s er uit zien?

Reflectie stimuleren via een portfolio
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Theorie

Effecten portfolio
Portfolio’s hebben meerdere positieve effecten, zoals:
1. Zelf-evaluatie en reflectie worden gestimuleerd doordat de leerling bij het verzamelen van gegevens
terugkijkt op wat hij / zij heeft gedaan. Bovendien bevat een portfolio ook vaak een reflectieverslag16,18-22.
2. Leerlingen worden zelfbewuster en meer zelfsturend19,23. Leerlingen leren meer verantwoordelijkheid te
nemen over hun eigen leerproces18,22,23.
3. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze via het portfolio hun sterke kanten in kaart brengen en
zich focussen op hun ontwikkeling, waardoor leerlingen zien dat ze een groei doormaken18.
4. Het portfolio kan gebruikt worden als communicatiemiddel aan de ouders die op die manier meer inzicht
krijgen in hetgeen hun kind op school leert en de ontwikkeling die hun kind doormaakt21.

Condities portfolio
Het gebruik van een portfolio leidt niet zonder meer tot positieve effecten. In de literatuur worden een
aantal condities genoemd die gerealiseerd moeten worden om een portfolio effectief te laten zijn.
1. De leerkrachten hebben duidelijk een doel voor ogen met het gebruik van het portfolio en
communiceren dit doel ook aan de leerlingen16,18,19,22-24. Ook de wijze waarop het portfolio gebruikt gaat
worden is helder voor leerkrachten en leerlingen. Voor leerlingen is het bijvoorbeeld behulpzaam als zij
een aantal voorbeelden te zien krijgen van portfolio’s.
2. De inhoud en de structuur van het portfolio sluiten aan bij het doel van het portfolio16,22.
3. Het portfolio heeft een duidelijke structuur, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid voor leerlingen
om het portfolio naar eigen inzicht in te richten23-25. Wanneer het portfolio teveel is voor gestructureerd,
ervaren de leerlingen minder eigenaarschap. Een te open karakter van het portfolio kan er echter voor
zorgen dat leerlingen niet weten waar ze moeten beginnen en ze gefrustreerd raken tijdens het proces.
4. Naar aanleiding van het portfolio vinden gesprekken plaats tussen de leerkracht en de leerling24,25. Uit
onderzoek blijkt dat zonder een dialoog leerlingen nauwelijks reflecteren22. In de dialoog moet de
leerkracht de leerling ondersteunen bij het stellen van reflectievragen en het identificeren van de
leerbehoeften en het opstellen van een plan. Bij de dialoog tussen leerkracht en leerling zijn een aantal
zaken van belang. Ten eerste is het van belang dat de leerkracht interesse toont in de leerling en de
leerling het gevoel geeft dat hij / zij gewaardeerd wordt. Ten tweede is het van belang dat het gesprek
zich focust op de persoonlijke ambities en eigenschappen van de leerling. Tenslotte is het van belang dat
het gesprek zich focust op de activiteiten en ervaringen van de leerlingen en de stappen die de leerling
kan zetten om de doelen te bereiken.
5. De leer- en gespreksomgeving is veilig, waardoor leerlingen zich bij hun reflecties kwetsbaar op
durven stellen23.
6. In de leeromgeving staat de leerling centraal16. In een dergelijke leeromgeving is een portfolio
uitermate geschikt, omdat in deze omgevingen reflectie en zelfsturing van groot belang zijn en dit
gestimuleerd kan worden door middel van een portfolio In omgevingen die sterk leerkrachtgestuurd
zijn, is een portfolio minder op zijn plaats en verloopt de implementatie van het portfolio doorgaans niet
succesvol.
7. Er is sprake van een gemeenschappelijke taal waarin leerkrachten en leerlingen kunnen praten over
het portfolioproces23.
8. Het persoonlijk ontwikkelplan, een onderdeel van het portfolio, is realistisch, bevat een
allesomvattende planning waarin belangrijke stappen niet worden vergeten en wordt flexibel gebruikt20.
Een flexibel gebruikt houdt in dat het plan aangepast wordt aan eventuele onverwachte ontwikkelingen.

Portfoliocyclus en portfolio-inhoud
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Voorbeelden uit de praktijk

Portfoliocyclus Columbus
De portfoliocyclus bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Leerlingen selecteren gedurende een thema werk dat
ze belangrijk vinden en stoppen dat in hun
werkportfolio dat de vorm heeft van een laatje.
2. Eén keer per halfjaar selecteren de leerlingen het
belangrijkste werk uit het werkportfolio met behulp van
een selectieformulier, klik hier.
3. Na het invullen van de selectieformulieren, vindt er
een gesprek plaats tussen de leerkracht en de leerling.
4. De leerling stopt het geselecteerde werk in het
presentatieportfolio dat de vorm heeft van een map.
5. De leerling houdt een portfoliopresentatie voor zijn
ouders en de leerkrachten.

Op deze pagina vindt u informatie over de portfoliocyclus
op Columbus en vindt u een antwoord op de vraag: uit
welke onderdelen kan een portfolio bestaan?
Selectieformulier

“Een kleuter mag nog
zeggen: ‘ik heb deze
tekening gekozen, want
hij is mooi’. Bij een kind
uit groep 8 accepteren we
niet ‘het ging goed en het
was leuk’. Dan zeggen we:
‘Definieer ‘het’, ‘goed’ en
‘leuk’.”
Intern Begeleider DOK12

Inhoud portfolio
Wat neem je nu allemaal op in een portfolio? Ter inspiratie
vindt u hier voorbeelden van documenten die scholen
opnemen in de portfolio’s:
-werk van leerlingen (veelal gesorteerd naar vakgebied)
-selectie- en reflectieformulieren
-gespreksverslagen
-dit ben ik-formulier
-de leerkracht over de leerling
-de ouders over de leerling
Het niveau van het portfolio kan aangepast worden aan het
leerjaar. In de onderbouw kan het portfolio bijvoorbeeld
vooral als ‘trots op portfolio’ gebruikt worden, terwijl
leerlingen in de bovenbouw ook hun ontwikkeling moeten
‘bewijzen’.

Portfoliogesprekken
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Voorbeelden uit de praktijk

Portfoliogesprekken DOK12
Twee keer per jaar selecteren de
leerlingen
werk
uit
hun
verzamelportfolio
voor
in
hun
presentatieportfolio. In de onderbouw
vullen de groepsleerkracht en de leerling
hier samen het selectieformulier voor in.
In de hogere groepen doen de leerling
dit zelf, maar gaat de leerkracht met
groepjes in gesprek om hen bij de
selectie te ondersteunen en reflectie te
stimuleren.

Het is van belang dat aan de hand van een portfolio,
gesprekken worden gevoerd24,25. Zonder dialoog
komt er bij leerlingen namelijk nauwelijks reflectie op
gang 22. Op deze pagina vindt u praktijkvoorbeelden
van twee scholen die portfoliogesprekken voeren.
.met de leerlingen.

Reflectie
“Reflecties maken het
portfolio. Zonder
reflecties is er
eigenlijk geen sprake
van een portfolio,
maar slechts van een
map met werkjes.”
Hooijmaaijers,
Stokhof & Verhulst10

Portfoliogesprekken Columbus
Op Columbus wordt er twee keer per jaar een
portfoliogesprek gevoerd. In deze gesprekken wordt
gesproken
over
het
werkportfolio,
de
reflectieformulieren die de leerlingen van te voren
hebben ingevuld en het ontwikkelingsvolgmodel dat
de leerkracht heeft ingevuld. Tevens worden de
doelen voor de komende periode besproken. Voor
de portfoliogesprekken wordt geen vast format
gebruikt. De leerkrachten kunnen wel de
reflectiehulpvragen,
klik
hier,
en
het
selectieformulier, klik hier, als leidraad voor het
gesprek gebruiken.

Portfoliogesprekkenen houding van de leerkracht
Portfoliopresentatie
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Voorbeeldenuit
uitde
depraktijk
praktijk
Voorbeelden

Portfolio, de hele dag door!
Het portfolio zorgt er voor dat leerkracht en leerling anders
naar de leerling gaan kijken. De focus komt meer te liggen op
de ontwikkeling van de leerling. De leerling wordt met zichzelf
vergeleken in plaats van met anderen. En dit blijft niet beperkt
tot de officiële momenten waarop werk wordt geselecteerd of
een portfoliogesprek wordt gevoerd. Dit is een houding van
leerkracht en leerling die, als het goed is, altijd voelbaar is in de
klas. Deze houding is bijvoorbeeld terug te zien in de vragen die
de leerkracht aan de leerling stelt en de wijze waarop feedback
wordt gegeven. Uit het citaat hiernaast blijkt dat op Columbus
de aandacht de hele dag door gericht is op de ontwikkeling van
de leerlingen en het portfolio ook ‘leeft’ buiten de officiële
momenten om.

Op deze pagina vindt u meer informatie
over het portfoliopresentaties en leest u
over het effect dat het portfolio kan
hebben op de houding van de leerkracht
en de leerling.

Portfoliopresentatie
De laatste fase van de portfoliocyclus is het
presenteren van het portfolio door de
leerlingen aan de ouders, medeleerlingen en
/ of de leerkracht. Op Columbus geven de
leerlingen twee keer per jaar een
portfoliopresentatie. Op Wereldwijzer en De
Koperwiek vindt er één keer per jaar een
gesprek plaats tussen de leerling en zijn of
haar ouders. Scholen kunnen er ook voor
kiezen portfolio’s te betrekken bij de
reguliere oudergesprekken.

“Als een leerling een
‘lampje-moment’ heeft,
dan zeggen wij: “Maak
een bewijsstuk van dit
moment voor in je
portfolio”. We merken
nu dat leerlingen zich
steeds bewuster worden
van dit soort momenten”

Leerkrachten Columbus
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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
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Ontwikkelingsgesprekken DOK12

Ontwikkelingsgesprek 1 (groep 2 t/m 8) 2011-2012
Naam
Datum
Aanwezig
Hoe voel jij je op DOK12?

Hoe ziet jouw werkhouding eruit?

Hoe werk je samen en met wie?

Waar wil je de komende periode aan werken?

Wat gaat er al goed?

Wie of wat kan je daar bij helpen?

Waar kan je morgen mee beginnen?

Waar ben je trots op?

Waar zijn je ouders trots op?

Waar is je basisgroepleerkracht trots op?

Handtekeningen:
Leerling:

Ouders:

Leerkracht:

[Geef tekst op]

Ontwikkelingsgesprek 2 (groep 2 t/m 8)
Naam
Datum
Aanwezig
Tijdsduur
Maximaal 20 minuten.
Terugkoppeling: De vorige keer hebben we het gehad over… & hoe gaat het nu?

Waar wil je de komende periode aan werken?

Wat gaat er hierbij al goed?

Wie of wat kan je daar bij helpen?

Waar kan je morgen mee beginnen?

Waar ben je trots op?

Waar zijn je ouders trots op?

Waar is je basisgroepleerkracht trots op?

Handtekeningen:
Leerling:

Terug naar de tekst, klik hier

Ouders:

Leerkracht:

[Geef tekst op]

Formats Trotsopgesprekken Op ’e Hichte
Gespreksformulier leerkracht: ‘Trotsopgesprek’
Naam:

Datum:

Gesprekspunten:

Notities:

1. Waar ben je trots op?
Waar ben je goed in?
Denk aan je werk,
je resultaten,
je creativiteit,
je persoon, enz.

2. Hoe vind je het op school?
Denk aan je werk,
de juf/meester,
andere kinderen,
de sfeer.
Wat is jouw rol hierin?

3. Wat wil je verbeteren?
Waar wil je hulp bij hebben
en van wie?

4. Welke afspraken gaan we
maken?

5. Wat wil je nog vertellen?

6. Hoe heb je dit gesprek
ervaren?
Heb je nog tips?
Evaluatie op:

Leerkracht:

[Geef tekst op]
Verslagformulier leerling: 'Trotsopgesprek'
Naam:

Datum:

Verslagpunten:

Verslag van 'Trotsopgesprek'

Ik ben goed in....

Hier ga ik aan werken....

We hebben de volgende afspraak of
afspraken gemaakt....

Handtekening leerling:
Handtekening leerkracht:
Handtekening ouder(s):
Reactie ouder (s):

Leerkracht:

[Geef tekst op]
Evaluatieformulier leerling: 'Trotsopgesprek'
Naam:

Datum:

Gesprekspunten:

Notities:

1. Waar ben je trots op, kijkend naar de
afspraken van het vorige gesprek?

2. Wat wil je nu nog verbeteren?
Hoe ga je dat doen?

3. Wat vond je van de
‘Trotsopgesprekken’?
Wat heeft het je opgeleverd?
Wat zou je nu anders gedaan hebben?

Terug naar de tekst, klik hier.

Leerkracht:

[Geef tekst op]

Overd

[Geef tekst op]

[Geef tekst op]

Terug naar de tekst, klik hier

[Geef tekst op]

Reflectieformulier Columbus

[Geef tekst op]

[Geef tekst op]

Dalton reflectie unit C, D en E
Columbus is een Daltonschool. Op een Daltonschool zijn samenwerken,
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie belangrijk. Hoe gaat dat bij
jou?
Lees de Daltondoelen voor jouw unit eerst door.
Zet jezelf op een schaal van 1 tot 10. Kleur een vakje:
1 = nog niet zo goed…………………………………..10 = kan niet beter.

Hoe vind jij dat het gaat met samenwerken?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Want
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hoe vind jij dat het gaat met zelfstandig werken?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Want
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

[Geef tekst op]

Hoe vind jij dat het gaat met verantwoordelijk zijn?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Want
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hoe voel je je op school?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Want
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ik kan goed over mezelf nadenken:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Want
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
En natuurlijk kun je op Columbus nog véél meer ontdekken!
Hier wil ik de komende tijd
aan gaan werken / dit wil ik graag oefenen / dit wil ik leren:
Terug naar de tekst, klik hier

[Geef tekst op]

Selectieformulier Columbus

Het reflectie formulier van
Daltonbasisschool Columbus

Wat heb ik geleerd?
Waar ben ik trots op?
Wat vond ik lastig?

Pak je werkportfolio la en bekijk
alles wat je de afgelopen periode
hebt verzameld.
Kies 4 dingen uit die je in je
presentatieportfolio (map) wilt
bewaren. Bedenk ook wat de reden
is dat je deze ‘bewijsstukken’
(werkstukken) uitkiest.

Wat wil ik leren de
komende tijd?
Wat heb ik ontdekt?
Heb ik daar hulp bij
nodig? Van wie?

Kijk daarvoor naar de vragen die hiernaast staan.
Schrijf je antwoorden op de volgende bladzijde.

Mijn naam is: _______________________________

Datum:

_______________________________

[Geef tekst op]

Deze vier dingen stop ik in mijn PresentatiePortfolio:

Ik kies uit:

Schrijf erbij (kies er één)
 Trots op
 Ontdekt
 Lastig
 Wil ik nog leren

Terug naar de tekst over de portfoliocyclus, klik hier
Terug naar de tekst over de portfoliogesprekken, klik hier

Vertel iets meer over de opdracht,
het doel ervan, wat je geleerd hebt,
wat je lastig vond, welke hulp je erbij
nodig hebt of waar je zo trots op
bent!

[Geef tekst op]

Reflectiehulpvragen Columbus

[Geef tekst op]

Terug naar de tekst, klik hier.

Meer weten?
Ineke van Sijl
06 - 53198452
i.vansijl@kpcgroep.nl

Nora Booy
06 - 53203233
n.booij@kpcgroep.nl

www.kpcgroep.nl/onderwijsanders

