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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. 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 ‘regie nemen voor je eigen leerproces’ centraal. 

Deze competentie houdt in dat de leerling is in staat om zelf initiatief te nemen en regie te voeren over zijn 

of haar leerproces, waar, wanneer, wat, hoe en met wie. Op de pagina’s met theorie leest u over autonomie-

ondersteunend leerkrachtgedrag. Met dit leerkrachtgedrag wordt de competentie ‘regie nemen voor je eigen 

leerproces’ gestimuleerd. Dit heeft een positief effect op de motivatie, vandaar dat ook informatie is 

opgenomen over motivatie. Daarnaast leest u over vraaggestuurd leren als manier om eigen regie te 

stimuleren. Op de pagina’s met praktijkvoorbeelden vindt u onder andere voorbeelden van weektaken, 

zelfstandig werken, de inzet van klassenvertegenwoordigers en het werken met leervragen als manieren om 

eigen regie te stimuleren. Bij de bijgevoegde documenten vindt u onder andere een reflectieformulier en een 

overzicht van de taken van klassenvertegenwoordigers.  



  

Intrinsieke en extrinsieke motivatie  

Elke leerkracht ziet het liefst een klas vol gemotiveerde leerlingen. Daarvoor is het belangrijk te weten wat 

motivatie precies is en hoe je het bij leerlingen kunt ontwikkelen. De Self-Determination Theory5,6 [SDT] 

maakt onderscheid tussen twee verschillende typen motivatie: intrinsieke en extrinsieke motivatie. De twee 

typen motivatie verschillen in de redenen die mensen hebben om een activiteit uit te voeren.  Bij intrinsieke 

motivatie voert iemand een activiteit uit omdat hij of zij dit interessant of leuk vindt. Bij extrinsieke motivatie 

voert iemand een activiteit uit om externe positieve consequenties te verkrijgen of externe negatieve 

consequenties te vermijden. Een leerling is bijvoorbeeld gemotiveerd om te leren omdat hij of zij een goed 

cijfer wil halen of omdat hij of zij straf wil vermijden. Intrinsieke motivatie heeft positievere effecten dan 

extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie leidt onder andere tot een beter conceptueel begrip, meer 

doorzettingsvermogen, het vermogen om positief om te gaan met stress en tegenslagen, creativiteit en beter 

leren.  

Internaliseren van extrinsieke motivatie  

Op school moeten leerlingen veel activiteiten uitvoeren waarvoor zij niet intrinsiek gemotiveerd zijn. Een 

school kan er gelukkig wel voor zorgen dat de extrinsieke motivatie wordt omgezet in een meer autonome 

vorm van motivatie. Er zijn drie verschillende processen waarmee extrinsieke motivatie autonomer kan 

worden. Deze processen verschillen in de mate waarin ze leiden tot een gevoel van autonoom handelen5,6. 

Bij introjectie worden de consequenties van het handelen opgelegd door het individu aan zichzelf, terwijl bij 

pure extrinsieke motivatie de consequenties worden opgelegd door een ander. Voorbeelden van 

consequenties die een individu op kan leggen aan zichzelf zijn trots en schaamte. Een leerling is bijvoorbeeld  

gemotiveerd om te leren, omdat hij of zij zich trots voelt als hij of zij de stof kent.  Bij identificatie herkennen 

en accepteren leerlingen de onderliggende waarde van het gedrag. Leerlingen vinden het bijvoorbeeld 

belangrijk om te gaan gymmen, omdat zij graag een goede conditie willen behouden. Bij integratie 

identificeert men zich niet alleen met het belang van het gedrag, maar integreert men deze identificatie ook 

met andere aspecten van hun waarden en identiteit. Integratie leidt tot de meest autonome vorm van 

extrinsieke motivatie. Er is wel nog steeds sprake  van extrinsieke motivatie, omdat de activiteit wordt 

uitgevoerd om de instrumentele waarde, en niet om het uitvoeren van de activiteit zelf. 

Motivatie 

Theorie  

Invloed van de omgeving  

De Self-Determination Theory gaat er van uit dat mensen van nature gemotiveerd zijn om te leren5. De 

condities in de omgeving versterken of verminderen de motivatie. Wanneer de omgeving van mensen de drie 

basisbehoeften vervult, zal de intrinsieke motivatie of de internalisatie van de extrinsieke motivatie worden 

versterkt. De drie basisbehoeften zijn: relatie, competentie en autonomie. Relatie houdt in dat leerlingen zich 

verbonden voelen met andere mensen, waaronder leerkrachten. Competentie houdt in dat leerlingen zich in 

staat voelen om bepaalde taken uit te voeren. Autonomie houdt in dat leerlingen het gevoel hebben hun 

eigen gedrag te kunnen sturen.    



 

Autonomie-ondersteunend leerkrachtgedrag     

De motivatiestijl van de leerkracht bevindt zich op een continuüm  dat loopt van extreem controlerend tot 

extreem autonomie-ondersteunend7-10. Bij een controlerende leerkrachtstijl moeten de leerlingen de 

onderwijsagenda van de leerkracht volgen. De leerkracht gebruikt vaak extrinsieke beloningen en een 

dwingende taal. Een autonomie ondersteunende leerkracht kenmerkt zich door een aantal gedragingen. 

De leerkracht….  

1. maakt duidelijk wat de relevantie van de activiteit is. Daarbij geeft de leerkracht aan wat de relatie met 

de interesses, doelen en waarden van de leerlingen is7-9.  

2. erkent en accepteert kritiek van leerlingen. Wanneer er ruimte is voor kritiek, kan dat er voor zorgen dat 

de leerkracht de activiteit interessanter maakt. Wanneer dat niet mogelijk is, kan de leerkracht in ieder 

geval duidelijker communiceren wat het belang van de activiteit is7-9.  

3. biedt keuzes aan de leerlingen7-9.  

4. laat de activiteiten aansluiten bij de voorkeuren, interesses en het niveau van de leerling en vermijdt 

externe regulaties zoals beloningen, deadlines en cijfers8,9.  

5. gebruikt informatieve, niet-controlerende taal. Informatieve taal houdt in dat de leerkracht aangeeft 

waarom de leerling het goed doet of vorderingen maakt. Niet-controlerende taal houdt in dat de 

leerkracht taal niet gebruikt om druk of dwang uit te oefenen8,9.                            

Autonomie-ondersteunend leerkrachtgedrag leidt bij de leerlingen tot een gevoel van autonomie. Dat 

heeft meerdere positieve effecten, o.a. wordt de intrinsieke motivatie en het welzijn versterkt7 en wordt 

het conceptuele begrip vergroot8.  

Autonomie-ondersteunend leerkrachtgedrag 

Theorie  

Motiverende keuzes  

Uit onderzoek blijkt dat het bieden van keuzes minder autonomie-verhogend werkt dan het communiceren 

van relevantie en het toestaan van kritiek7. Wanneer leerlingen namelijk kunnen kiezen uit verschillende 

activiteiten die door hen allemaal als oninteressant worden ervaren, versterkt dit hun gevoel van autonomie 

niet. Om het bieden van keuzes motiverend te laten zijn, is het van belang dat:  

1. de activiteiten aansluiten bij de interesses, doelen en waarden van de leerlingen. Hiervoor is het van 

belang dat er voldoende keuzes zijn, zodat de kans groter is dat er aansluitende activiteiten zijn.  

2. de activiteiten aansluiten bij het niveau van de leerling.                                                                   

3. er niet te veel keuzes geboden worden, omdat dit het keuzeproces te complex maakt. Leerlingen gaan 

willekeurige niet beargumenteerde keuzes maken, raken gefrustreerd en voelen zich minder betrokken bij 

hun uiteindelijke keuze.  

 

Verwerven van autonomie-ondersteunend leerkrachtgedrag  

Iedere leerkracht kan autonomie-ondersteunend leerkrachtgedrag verwerven. Dit blijkt uit een onderzoek10 

waarbij leerkrachten zijn verdeeld over twee groepen.  De ene groep kreeg wel een cursus autonomie-

ondersteunend leerkracht gedrag en de andere groep niet. De cursus bestond uit een klassikale 

informatiesessie en zelfstudie aan de hand van een website. Op de website plaatsten de leerkrachten video’s 

uit hun eigen lespraktijk en gingen hierover met elkaar in gesprek. De leerkrachten die de cursus hadden 

gevolgd, scoorden significant hoger op autonomie-ondersteunend leerkrachtgedrag. De leerlingen van deze 

leerkrachten vertoonden een hogere betrokkenheid.  



A-taak en B-taak op De Kinderkring 

Op de kinderkring wordt gewerkt met twee weektaken: een A-

taak en een B-taak. Op de A-taak staan de ‘gewone’ taken van 

de week. Als leerlingen klaar zijn met de A-taak mogen ze aan 

de slag met de B-taak. Voor de B-taak kiezen de leerlingen zelf 

een onderwerp dat ze interessant vinden. Ze kiezen vervolgens 

uit twaalf verwerkingsmanieren om met dit onderwerp aan de 

slag te gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een muurkrant maken of 

een enquête houden over het onderwerp. Dat is helemaal aan 

de leerling zelf. Soms wordt een middag ingepland waarop alle 

leerlingen aan hun B-taak werken om te voorkomen dat 

sommige leerlingen daar nooit aan toe komen. Sommige 

leerlingen plannen de B-taak in op hun  weekplanning. Dit dient 

voor hen als motivatie om tijdig met de A-taak  klaar te zijn.   

De weektaak en overige manieren 

Voorbeelden uit de praktijk 

De weektaak 

Steeds meer scholen werken met een weektaak. Een 

weektaak is een manier om de competentie ‘regie 

nemen over je eigen leerproces’ te stimuleren. 

Leerlingen hoeven niet meer, zoals in het traditionele 

onderwijssysteem de stof te verwerken direct na de 

instructie in hetzelfde tempo als de rest van de klas. 

Leerlingen kunnen op hun weektaak zelf inplannen 

wanneer ze aan hun taken gaan werken. Op sommige 

scholen mogen de leerlingen ook zelf bepalen waar en 

met wie ze aan hun weektaak gaan werken. In een 

enkel geval bepaalt een leerling ook zelf ‘wat’ de taken 

zijn. Daarover kunt u op pagina 9 tot en met 13 meer 

informatie vinden.  

Een weektaak is een veelgebruikte manier om de competentie 

‘regie nemen over je eigen leerproces’ te stimuleren. Op deze 

pagina leest u daar meer over. Daarnaast vindt u voorbeelden 

van andere manieren om deze competentie te stimuleren. 

Verschillende manieren 

Leerlingen een gevoel van autonomie 

geven, zit hem soms in kleine dingen: 

kinderen die zelf het onderwerp van hun 

werkstuk mogen kiezen of zelf bepalen 

met welke opdrachtkaart ze bij 

Topondernemers, een methode voor 

wereldoriëntatie, aan de slag gaan. Op 

basisschool De Torenuil staat bij het circuit 

beeldende vorming gedurende drie tot vier 

weken een bepaalde techniek centraal 

(bijvoorbeeld weven). Leerlingen mogen 

zelf kiezen voor een materiaalgroep. In 

elke groep wordt de techniek met ander 

materiaal uitgevoerd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kiesborden op  Wereldwijzer  

Op Wereldwijzer wordt in de ochtend gewerkt in 

het leerstofjaarklassensysteem aan de 

basisvaardigheden. In de middag gaan de 

tussendeuren open en werken de leerlingen in de 

units en op de gang aan wereldoriëntatie. Hiertoe 

zijn er allerlei hoeken ingericht, zoals de 

schrijvershoek, de ‘ik weet wat ik lees-hoek’ en de 

‘ontdekhoek’. Op het kiesbord geven de leerlingen 

met een naamkaartje aan in  welke hoek zij gaan 

werken. Hierdoor is ook in één oogopslag te zien of 

er in een hoek nog plekken beschikbaar zijn. Nadat 

de kinderen in de hoek gewerkt hebben, kruisen zij 

de activiteit af op hun weektaak.  

Kiesborden alleen iets voor kleuters? Daar 

denken ze op  Wereldwijzer anders over! Op 

deze pagina leest u over Wereldwijzer waar in 

alle units gebruikt wordt gemaakt van 

kiesborden. 

“Bij kleuters is het heel normaal 

om zelfstandig te gaan werken. 

Die werkhouding, die nemen we 

mee hun hele schoolcarrière 

door. Dat wat ze bij de kleuters 

heel natuurlijk doen, willen we er 

in groep 3 niet weer uitrammen, 

maar juist proberen vast te 

houden”. 

Directeur Wereldwijzer 

Kiesborden 

Theorie  



 

Vier fasen van zelfstandig werken 

Theorie en voorbeelden uit de praktijk  

Vier fasen van zelfstandig werken   

Bij het zelfstandig werken kunnen vier fasen worden onderscheiden12 .Deze fasen lopen op in de mate 

waarin leerlingen zelf de regie voeren. In fase één hebben de leerlingen de minste eigen regie. In fase vier 

hebben de leerlingen de meeste eigen regie.  Hieronder staat een overzicht van de vier fasen. 

1. Zelf (ver)werken. Bij deze fase bepaalt de leerkracht of de methode de activiteiten. De opdrachten zijn 

gesloten.  

2. Zelfstandig werken. Bij deze fase bepaalt de leerkracht of de methode de activiteiten. De opdrachten zijn 

gesloten. De leerling bepaalt wel zelf in welke volgorde hij of zij de activiteiten uitvoert. 

3. Zelfstandig leren. Bij deze fase bepaalt de leerkracht of de methode het doel. De leerling heeft invloed op 

de manier waarop dat doel bereikt wordt. De opdrachten hebben een meer open karakter. 

4. Zelfverantwoordelijk leren. Bij deze fase bepaalt de leerling het doel en de wijze waarop hij of zij dat doel 

gaat bereiken. De opdrachten hebben een open karakter.      

Het is mogelijk om in een school te zorgen voor een opbouw waarbij in de schoolloopbaan wordt 

toegewerkt naar fase 4. De verschillende fasen kunnen in één groep ook naast elkaar bestaan. Het grootste 

gedeelte van de dag wordt bijvoorbeeld gewerkt met fase 2, terwijl bij een aantal vakken wordt gewerkt 

met fase 4.   

Veel scholen hebben momenten waarop leerlingen zelfstandig kunnen werken. 

De mate waarin leerlingen daarbij zelf de regie voeren over hun leerproces 

verschilt echter. Op deze pagina leest u dat er vier verschillende fasen in het 

zelfstandig werken worden onderscheiden. Van fase 3 is tevens een 

praktijkvoorbeeld opgenomen. Praktijkvoorbeelden van fase 4 vindt u op de 

volgende twee pagina’s.  

Zelfstandig leren op Columbus  

Aan het begin van de week ontvangen de leerlingen een 

lege weektaak. De doelen en de daarbij behorende 

activiteiten per vakgebied hangen aan de muur. De doelen 

en activiteiten kunnen per niveaugroep verschillen. Door 

met hun weektaak langs de muur te gaan, vullen de 

leerlingen hun eigen persoonlijke weektaak in. Soms staat er 

alleen een doel vermeld, bijvoorbeeld het automatiseren 

van de tafels van 6 tot en met 9. De leerling mag dan zelf 

bepalen op welke wijze hij of6 zij aan dit doel gaat werken. 

De ene leerling kiest er voor om de tafels via de computer te 

oefenen. Een andere leerling spreekt af met zijn maatje om 

te oefenen met behulp van een coöperatieve werkvorm. 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfverantwoordelijk leren Columbus  

Op Columbus selecteren de leerlingen na elk 

wereldoriëntatiethema vier type werkjes voor in hun 

presentatieportfolio:  

-trots op  

-ontdekt   

-lastig   

-wil ik nog leren  

Ook op het reflectieformulier geven de leerlingen aan wat zij 

graag nog willen leren. Tijdens het portfoliogesprek wordt 

naar aanleiding daarvan ingegaan op de doelen en de wijze 

waarop de leerling deze denkt te gaan bereiken. Deze 

nieuwe doelen kunnen op de weektaak komen te staan. 

Voor  het selectie- en reflectieformulier klik hier.  

Zelfverantwoordelijk leren  

‘Trotsopgesprek’ Op ’e Hichte  

Op basisschool Op ’e Hichte wordt aan het begin van het jaar een 

‘trotsopgesprek’ gevoerd. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van 

een vast format. In dit format worden o.a. de volgende twee vragen 

gesteld:   

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

-Welke afspraken gaan we maken?   

De leerling maakt na afloop van het gesprek via een format ook een 

verslag waar hij opschrijft waar hij aan gaat werken en wat de afspraken 

zijn. Dit gesprek biedt dus ruimte om met leerlingen doelen vast te 

stellen en leerlingen zelf na te laten denken over de wijze waarop aan 

dit doel gewerkt gaat worden. Voor het bekijken van  de formats voor de 

‘trotsopgesprekken’ klik hier.   

 

Bij fase 4 bepalen de leerlingen zelf hun doelen en de wijze waarop 

ze aan deze doelen gaan werken. Een reflectiegesprek is een 

manier waarop met leerlingen deze doelen vastgesteld kunnen 

worden. Het is belangrijk om vervolgens een moment te creëren in 

de week waarin leerlingen aan deze doelen kunnen werken.  U 

vindt op deze pagina hiervan twee praktijkvoorbeelden.  

Vier fasen van zelfstandig werken 

Voorbeelden uit de praktijk 

“Een van de 

belangrijkste taken van 

de lagere school is haar 

leerlingen te leren 

denken onder eigen 

verantwoordelijkheid” 

Philipp Kohnstamm 

1875-1951 

 

Vier fasen van zelfstandig werken  

Voorbeelden uit de praktijk 



“Het kind houdt van 

regels als het mag 

meehelpen die regels 

vast te stellen en ze 

aansluiten bij zijn eigen 

ervaring”.  

 

Helen Parkhurst   

1887-1973 

 

“Wij betrekken kinderen bij 

de schoolgemeenschap en 

laten hen daar actief in zijn. 

Zij zitten in een kinderraad, 

uiten hun mening in de kring, 

ontvangen gasten, geven 

rondleidingen en hebben 

verschillende ‘huishoudelijke’ 

taken”.  

 

Schoolgids Columbus 

 

 

  

Op deze pagina vindt u nog een 

praktijkvoorbeeld van fase 4 van het 

zelfstandig werken. Daarnaast leest u over 

manieren waarop kinderen in de school een 

stem kunnen krijgen.  

Zelfverantwoordelijk leren  

Eigen plan na entreetoets  

Bij deze fase van zelfstandig werken bepaalt 

de leerling zelf het doel en de wijze waarop 

hij / zij het doel gaat bereiken.  

Op De Torenuil en Wereldwijzer is een mooi 

voorbeeld van deze fase te vinden. Na de 

cito- entreetoets in groep 7 gaat de 

leerkracht met individuele leerlingen 

hierover in gesprek. De leerling stelt doelen 

vast waar hij of zij in groep 8 aan wil gaan 

werken en bedenkt (met hulp van de 

leerkracht) hoe hij of zij dit wil bereiken. Op  

Wereldwijzer noemt men dit het Eigen Plan. 

In groep 8 werkt de leerling op vaste 

momenten aan dit Eigen Plan.    

  

Leerlingen hebben een stem  

Een gevoel van Eigen Regie kan ook gecreëerd worden door leerlingen een 

stem te geven in schoolzaken. Op  Wereldwijzer mogen kinderen één keer 

per jaar meebeslissen over het thema. Leerlingen kunnen ook deelnemen 

in een kinderraad. Op basisschool Op ’e Hichte hebben de groepen 6, 7 en 

8 klassenvertegenwoordigers. Deze leerlingen mogen twee keer in de 

week bij elkaar komen. Bij belangrijke zaken mogen de 

klassenvertegenwoordigers meepraten met de leerkrachten. De 

klassenvertegenwoordigers helpen ook bij het oplossen van ruzies. De 

leerlingen uit groep 8 zijn de leiders van de klassenvertegenwoordiging. 

Klik hier voor het overzicht met de verantwoordelijkheden van de 

klassenvertegenwoordiging.  

Vier fasen van zelfstandig werken en kinderen een stem geven 

Voorbeelden uit de praktijk 



 

Vraaggestuurd leren 

Vraaggestuurd leren is een onderwijsvorm waarbij leerlingen zelf hun leervragen bepalen en de wijze waarop 

zij aan die leervragen gaan werken14. Een reden om met vraaggestuurd leren te gaan werken, is dat de 

maatschappij zich ontwikkelt tot een kennis- en informatiesamenleving. In een dergelijke maatschappij is het 

zelf kunnen construeren van kennis steeds belangrijker. Vraaggestuurd leren wordt opgevat als een manier 

om de vaardigheden die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen. Daarnaast wordt vraaggestuurd leren ingezet om 

de motivatie van leerlingen te vergroten. 

Knelpunten 

Leerkrachten ervaren een aantal knelpunten bij vraaggestuurd leren15. Ten eerste hebben leerlingen moeite 

met het stellen van goede leervragen en het opzoeken van informatie. Ten tweede vinden de leerkrachten het 

lastig om de begeleiding te organiseren  en verliezen zij soms het overzicht over wat de leerlingen inhoudelijk 

aan het doen zijn.  Leerkrachten zijn bang dat het vraaggestuurde leren ten koste gaat van de borging van het 

leerproces en de leeropbrengsten. Deze angst resulteert er in dat leerkrachten vaak nog zeer sturend te werk 

gaan bij het formuleren van leervragen. 

 

Oplossingen  

De mindmap kan gebruikt worden als middel om deze knelpunten op te lossen15 .De mindmap kan ingezet 

worden bij de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de evaluatiefase.     

*Ontwerpfase: de leerkrachten maken samen een leerkrachtenmindmap over het thema. Dit geeft zicht op 

de doelen en de inhoud van het thema. De leerkrachten voelen zich door de mindmap zekerder over de 

vrijheid die zij leerlingen kunnen geven bij het formuleren van leervragen.  

*Uitvoeringsfase: de klassikale mindmap wordt gebruikt om met de leerlingen voorkennis op te halen, als 

startpunt voor het stellen van leervragen en als gesprekstool tussen leerkracht en leerlingen en tussen 

leerlingen onderling. De klassikale mindmap wordt steeds uitgebreider naarmate leerlingen antwoorden 

vinden op hun leervragen.   

*Evaluatiefase: de leerlingen maken op meerdere momenten een individuele mindmap. In de mindmap is de 

groei in kennis van leerlingen waar te nemen. 

Digitale en papieren mindmaps 

Een mindmap kan zowel op papier als digitaal worden gemaakt. De digitale mindmap heeft positievere 

effecten op motivatie en het gebruik van diepere leerstrategieën14. Met betrekking tot leerstofbeheersing zijn 

er geen eenduidige verschillen gevonden tussen papieren en digitale mindmaps. Leerkrachten vinden dat 

beide vormen van mindmappen een waardevolle bijdrage leveren aan het ontwerpen, begeleiden en 

evalueren van vraaggestuurd leren. Digitaal mindmappen heeft echter hun voorkeur vanwege de efficiëntie 

en de gebruiksmogelijkheden. 

Vraaggestuurd leren 

Theorie  



 

 

 

 

 

  

De Kersentuin  

Op basisschool De Kersentuin wordt al een aantal jaar gewerkt 

met vraaggestuurd leren bij wereldoriëntatie16.  Het doel 

daarvan is meer in te spelen op de interesses van de leerlingen 

en meer differentiatie aan te bieden in werkvormen en tempo. 

De leerkrachten ervoeren echter nog een aantal knelpunten. Zij 

wilden met name meer grip krijgen op de kwaliteit van het 

leerproces en de leerresultaten. Het gebruik van de mindmap 

(zie de vorige pagina) heeft hen geholpen de knelpunten op te 

lossen. De leerkrachten gaven onder andere aan dat leerlingen 

gerichter naar informatie gingen zoeken, omdat zij de begrippen 

uit de mindmap als zoektermen gebruikten. Daarnaast vonden 

de leerkrachten het makkelijker om de leerlingen te begeleiden 

bij het formuleren van leervragen, omdat de 

leerkrachtenmindmap en de klassenmindmap hen houvast 

bood. In figuur 1 is te zien hoe de klassenmindmap zich 

gedurende het thema ontwikkeld heeft.  

“Doordat we de 
conceptmap hadden, kon 

ik de leervragen beter 
plaatsen in één van de 

begrippen. Ik wist waar de 
leerlingen het over 

hadden. Ik wist waar ze 
naar toe moesten. Ik vond 

dat handig bij het 
begeleiden. Je zwemt zelf 

ook niet zo”.  
 

Leerkracht Kersentuin11 

 

Vraaggestuurd leren 

Voorbeelden uit de literatuur  

Figuur 1: Ontwikkeling van klassenmindmap 

Op de vorige pagina las u over een onderzoek 

naar vraaggestuurd leren aan de hand van 

mindmaps. Dit onderzoek is uitgevoerd op 

basisschool De Kersentuin. Op deze pagina leest 

u over de ervaringen van de leerkrachten met 

deze vorm van onderwijs.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardus Majella Sionsheuvel  

Op Gerardus Majella Sionsheuvel worden de thema’s van 

kleuterplein door de hele school gebruikt. Deze thema’s zijn 

in de hogere groepen uiteraard aangepast aan het niveau 

van de leerlingen. Leerlingen stellen over het thema eigen 

leervragen. Gerardus Majella Sionsheuvel geeft als tip mee 

om aan het begin van het thema prikkelactiviteiten te 

organiseren. Er kan bijvoorbeeld gestart worden met het 

maken van een woordweb, met het voordoen van een 

experiment of een powerpointpresentatie. Op die manier 

krijgen de kinderen een basiskennis mee aan de hand 

waarvan ze betere leervragen kunnen stellen dan wanneer 

ze meteen leervragen moeten formuleren.  

 

“Als je een schip wilt 

bouwen, roep dan geen 

mannen bij elkaar om hout 

te verzamelen, het werk te 

verdelen en orders te geven. 

In plaats daarvan, leer ze te 

verlangen naar de enorme 

eindeloze zee.” 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

1900-1944 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Vanuit die nieuwsgierigheid 

kunnen zij hun eigen leervragen stellen. Door aan de slag te gaan met 

een leervraag waar zij echt graag het antwoord op willen weten, 

worden leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces. Op deze 

pagina vindt u voorbeelden van scholen die leerlingen eigen 

leervragen laten stellen.  

De Klokbeker   

Op basisschool De Klokbeker werken de hoogbegaafde leerlingen een 

dagdeel in de week in de Columbusgroep. Een voorbeeld van een project 

waaraan is gewerkt is ‘Rivieren en delta’s’. Tijdens dit project hebben de 

leerlingen hun eigen stroomgoot gemaakt om experimenten uit te kunnen 

voeren op het gebied van revieren en delta’s.  De leerlingen hebben na 

een aantal oriënterende activiteiten hun eigen leervragen gesteld. De 

begeleiders helpen de leerlingen om de vragen onderzoekbaar te maken. 

Een voorbeeld van een vraag die door een leerling is onderzocht is: ‘Waar 

stroomt het water sneller in een brede of een smalle geul? De leerlingen 

onderzoeken hun leervragen aan de hand van de empirische cyclus. Dit is 

een universele manier om een vraag te beantwoorden of probleem op te 

lossen. Op de site van leraar 24 is een filmpje te zien over dit project.  

Vraaggestuurd leren 

Voorbeelden uit de praktijk  
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OBS Wereldwijzer 

Nachtegaal 144 

1628 DJ Hoorn 

 

 

 

CBS De Koperwiek 

Lijsterbesstraat 32 
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PCB De Klokbeker 

De La Reystraat 134 

3851 BL Ermelo 

 

 

 

ICBS Columbus 

Weegbree 2 

1705 RA Heerhugowaard 

 

 

 

CBS Op ’e Hichte 

Langaerderdijk 2 

8629 PT Scharnegoutum 

 

 

 

OBS De Torenuil 

Sint Petersburglaan 29 

3404 CV IJsselstein 

 

 

 

kbs DOK12 

Laakboulevard 412 

3825 KL Amersfoort 

 

 

 

kbs Gerardus Majella Sionsheuvel 

Zevenheuvelenweg 14 

6561 ES Groesbeek  

 

 

 

kbs De Arabesk 

Meikers 3 

6846 HR Arnhem 

 

 

 

CBS De Kinderkring 

C. Kempenaarlaan 2 

2481 XB Woubrugge 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

  

 

Hartelijk bedankt!  

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!  



Selectieformulier en reflectieformulier Columbus  
 

 

Het reflectie formulier van Daltonbasisschool 

Columbus  

 

 

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.  

Kijk daarvoor naar de vragen die 

hiernaast staan.  

Schrijf je antwoorden op de volgende bladzijde. 

 

Mijn naam is:  _______________________________ 

 

Datum:  _______________________________ 

 

 

 

Wat heb ik geleerd? 

 

Waar ben ik trots op? 

 

Wat vond ik lastig? 

 

Wat wil ik leren de 

komende tijd? 

 

Wat heb ik ontdekt? 

 

Heb ik daar hulp bij 

nodig? Van wie? 



Deze vier dingen stop ik in mijn PresentatiePortfolio: 

Ik kies uit: 

Schrijf erbij (kies er één) 

 Trots op 

 Ontdekt  

 Lastig  

 Wil ik nog leren 

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! 

   

   

   

   



  

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 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 



 

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 



Formats Trotsopgesprekken Op ’e Hichte  
 

Gespreksformulier leerkracht: ‘Trotsopgesprek’ 

 

Naam: 
 

Datum: Leerkracht: 

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:  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.msvnijmegen.nl/blog/uploads/PICS/trots.png&imgrefurl=http://www.msvnijmegen.nl/blog/index.php?/archives/41-Trots-op-Nederland.html&usg=__3CMut_Ek_7cj34_kacCb8I2sBjA=&h=320&w=320&sz=47&hl=nl&start=2&zoom=1&tbnid=dVP7-t7R75C-6M:&tbnh=118&tbnw=118&ei=DfSmToLXNYaEOrbEqAE&prev=/search?q=trots&hl=nl&sa=X&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA&tbm=isch&prmd=ivnsu


Verslagformulier leerling: 'Trotsopgesprek' 

Naam: 
 

Datum: Leerkracht: 

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): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.msvnijmegen.nl/blog/uploads/PICS/trots.png&imgrefurl=http://www.msvnijmegen.nl/blog/index.php?/archives/41-Trots-op-Nederland.html&usg=__3CMut_Ek_7cj34_kacCb8I2sBjA=&h=320&w=320&sz=47&hl=nl&start=2&zoom=1&tbnid=dVP7-t7R75C-6M:&tbnh=118&tbnw=118&ei=DfSmToLXNYaEOrbEqAE&prev=/search?q=trots&hl=nl&sa=X&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA&tbm=isch&prmd=ivnsu


Evaluatieformulier leerling: 'Trotsopgesprek' 

 
 
 
 

 

Terug naar de tekst, klik hier.  

Naam: 
 

Datum: Leerkracht: 

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? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.msvnijmegen.nl/blog/uploads/PICS/trots.png&imgrefurl=http://www.msvnijmegen.nl/blog/index.php?/archives/41-Trots-op-Nederland.html&usg=__3CMut_Ek_7cj34_kacCb8I2sBjA=&h=320&w=320&sz=47&hl=nl&start=2&zoom=1&tbnid=dVP7-t7R75C-6M:&tbnh=118&tbnw=118&ei=DfSmToLXNYaEOrbEqAE&prev=/search?q=trots&hl=nl&sa=X&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA&tbm=isch&prmd=ivnsu


Klassenvertegenwoordiging Op ’e Hichte   

 

Jij bent klassenvertegenwoordiger! 
 
Als klassenvertegenwoordiger heb je een belangrijke taak. Hieronder 
staan een aantal punten waarin jij als klassenvertegenwoordiger iets 
kunt doen: 
 

 praten over de pleinregels en roosters maken voor alle velden 

 als er problemen zijn in de klas vertel je dit aan de juf of 
meester zodat we met z'n allen er iets aan kunnen doen 

 bij ruzie of onenigheid praat je met de kinderen om het op een 
goede manier op te lossen. Jij luistert en geeft de beurt. Lukt 
het niet helemaal dan ga je naar je juf of meester. 

 in een klassenvergadering/gesprek verteld de 
klassenvertegenwoordiger hoe het gaat en wat er moet worden 
besproken. De klassenvertegenwoordiger is samen met juf of 
meester de leider van de vergadering. 

 bij belangrijke zaken/beslissingen mee praten als de juffen en 
meesters dat belangrijk vinden. 

 
Jullie kunnen twee keer in één week bij elkaar komen als 
klassenvertegenwoordiger van groep 6-7 en 8. De 
klassenvertegenwoordiger van groep 8 is de leider van het gesprek. 
De eerste keer praten jullie over een onderwerp en maken een 
voorstel. De tweede keer gaan jullie beslissen. Zo kun je ook kort met 
de klas overleggen of met je juf of meester. 
Jullie mogen per gesprek 20 minuten en na de pauze bij elkaar zitten. 
Let wel goed op de tijd dat iedereen kan! Als iets niet lukt vertel het 
dan aan je juf of meester!  
   
           Succes! 

 



Jij bent klassenvertegenwoordiger! 
in groep 8! 
 
Dan heb je een extra taak als leider van de gesprekken met andere 
klassenvertegenwoordigers. Hieronder zie je wat je moet of kunt 
doen. Als er gesprekken zijn met andere klassenvertegenwoordigers 
zorg je voor het volgende: 
 

- je zorgt dat alle klassenvertegenwoordigers uit de klas worden 
gehaald 
- iedereen mag vertellen en zijn of haar mening geven 
- er wordt goed naar elkaar geluisterd 
- er wordt een beslissing op een eerlijke manier genomen 
- jij maakt de roosters/afspraken op de computer en geeft dit 
aan juf/meester. Deze zorgt dat elke groep er één krijgt. 
- je houdt de tijd in de gaten van de gesprekken en maakt 
nieuwe afspraken. 
 
Let er goed op, voordat er een beslissing wordt genomen moet 
je dit eerst overleggen met de juf of meester van groep 8. Als er 
iets niet lukt of het loopt niet op een Kanjermanier dan sluit je 
het gesprek en verteld dit aan juf of meester. 
 
     Heel veel succes met je taak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


