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VOORWOORD 

‘Leren leren’ is een onderdeel van het curriculum waar de school volgens een eigen 

concept en planning aan werkt. De leerplannen en de eindtermen geven een invulling 

aan de doelstellingen van ‘leren leren’. De opdracht voor de school is die 

leergebiedoverschrijdende doelen doorheen de basisschool systematisch na te 

streven. Deze bundel reikt documentatiebronnen aan om dat te realiseren. Een team 

vindt er toelichting bij een visie op ‘leren leren’ in de lagere school en de 

kleuterschool. Het team vindt er ook waar ‘leren leren’ in de verschillende 

leerplannen verwerkt zit en welke eindtermen daar verband mee houden. Ten slotte 

bevat de bundel ook aanwijzingen voor schoolwerkplanning en zelfevaluatie rond 

‘leren leren’. 

De samenstellers hopen teams die ‘leren leren’ tot hun prioriteiten rekenen, met al 

het verzamelde materiaal van dienst te kunnen zijn.  

De oorspronkelijke teksten uit deze publicatie zijn van de hand van Jan Saveyn 

(2002). Waar nodig werden ze geactualiseerd. 

 

 

Machteld Verhelst      Marc Van den Brande 

Pedagogisch coördinator VVKBaO    Secretaris-generaal VVKBaO 
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INLEIDING 

Waarover gaat het bij ‘leren leren’? 

‘Leren leren’ is een thema dat deel uitmaakt van het onderwijsaanbod van de 

basisschool. Dat is decretaal bepaald en in eindtermen uitgewerkt. Maar nog meer is 

‘leren leren’ een wezenlijk element van het pedagogisch project en de leerplannen 

van een basisschool. Het is immers essentieel voor de vorming of ontwikkeling van 

mensen, op om het even welk gebied. 

 

Beknopt geformuleerd gaat het bij ‘leren leren’ om de volgende soorten doelen: 

 

- Strategieën om kennis op te bouwen en problemen op te lossen 

Denk bijvoorbeeld aan procedures om iets beter te onthouden of te begrijpen, zoals 

een schema of een samenvatting maken. 

 

- Kennis over hoe je goed leert 

Een voorbeeld daarvan is beseffen dat je best eerst eens goed nadenkt over een 

opdracht, vooraleer aan de slag te gaan. 

 

- Je leerproces zelf sturen 

Met je kennis over hoe je vordert in leren en met bepaalde strategieën of technieken, 

kun je je leerproces ook zelf gaan sturen. Dat wil zeggen dat je je leren kunt plannen 

en zelf bewust kunt bijsturen. 

 

- Leerattitudes 

Of je inderdaad vordert in leren op een of ander gebied, hangt ten slotte ook af van 

je ingesteldheid als leerder. Geloof je bijvoorbeeld wel dat je betere resultaten 

behaalt als je niet vlug opgeeft maar doorzet? Luister je wel echt naar anderen om 

iets van hen te leren? 

 

Als je die doelen goed bekijkt, merk je dat die vaak aan bod komen binnen bepaalde 

lessen en leergebieden, maar dat ze niet echt specifiek zijn voor die gebieden. 

Zoeken is zoeken, volhouden is volhouden, je bezinnen over de oorzaak van slagen 

of mislukken, is bezinnen op welk gebied dan ook. Vandaar dat we over 

leergebiedoverschrijdende doelen (leerplandoelen, eindtermen) spreken. 

 

‘Leren leren’ is met andere woorden geen vak maar een permanent aandachtspunt. 

‘Leren leren’ plannen op school 

Op school zal het team nagaan waar het met ‘leren leren’ naar toe wil en hoe het er 

van in de kleuterschool tot aan het einde van de lagere school al aan werkt of wil 

aan werken. Dat is een aspect van de kwaliteitszorg waar de school zelf voor instaat. 

Voor de realisatie van ‘leren leren’ op school heeft het team evenwel een houvast aan 

de leerplannen. Het thema ‘leren leren’ (en de eindtermen) probeerden de 

leerplanmakers als een rode draad in de verschillende leerplannen mee te nemen. Of 

ze daar in geslaagd zijn, kun je afleiden uit onze screening van de huidige 

leerplannen (zie verder). Uit die analyse blijkt ‘leren leren’ zodanig als aandachtspunt 

aanwezig te zijn, dat men tot op zekere hoogte kan stellen dat wie de leerplannen 

realiseert, tegelijk ook werk maakt van ‘leren leren’. 

 

Het is evident dat de schoolgemeenschap nog iets meer of iets anders kan plannen 

dan wat in de leerplannen geïntegreerd zit. Door middel van een schoolproject dat 

expliciet op ‘leren leren’ focust, kan er bijvoorbeeld een speciale impuls gegeven 

worden of zal het team systematischer volgens een duidelijke leerlijn aan ‘leren 

leren’ werken. In zo’n project kan wat nu over verschillende leergebieden en -
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plannen verspreid ligt, in een samenhangend plan bijeen gebracht worden. Dat plan 

kan voor de onderwijsactiviteiten van alle teamleden richtinggevend zijn. Het kan, 

samen met de verwijzing naar de toegepaste leerplannen, een verantwoordingsbasis 

zijn bij de communicatie met de ouders en bij de controle door de onderwijsinspectie. 

 

Leergebiedoverschrijdende projecten m.b.t. ‘leren leren’ kunnen ook vrij bescheiden 

ambities hebben en bijvoorbeeld een bepaald facet als aandachtspunt nemen. 

Bijvoorbeeld: een taak leren plannen, werken met een agenda, je contractwerk 

doeltreffend aanpakken, bepaalde informatiebronnen leren raadplegen, leren 

terugblikken op wat je op school geleerd of beleefd hebt, open en kritisch over ‘leren’ 

reflecteren (filosoferen), leren van en met elkaar, leren samenvatten, bij het 

leergesprek de gevolgde weg verwoorden, de kinderen zichzelf leren evalueren, 

kinderen helpen bij de ontwikkeling van vertrouwen in eigen kunnen, kinderen 

activiteiten leren kiezen, de leerlingen zelf (maandelijkse) actiepunten m.b.t. ‘leren 

leren’ laten kiezen, leren gebruik maken van een documentatiecentrum… 

 

Het belangrijkste is dat je als schoolgemeenschap over ‘leren leren’ een visie 

ontwikkelt die aansluit bij het eigen opvoedingsproject, en dat je in het 

schoolwerkplan vastlegt hoe je aan ‘leren leren’ werkt. Zo voldoe je ook aan wat 

decretaal is bepaald. In de volgende paragraaf zetten we even op een rij wat die 

decretale bepalingen precies inhouden. 

Decretale bepalingen i.v.m. ‘leren leren’ 

In het decreet Basisonderwijs (25 februari 1997) staat ‘leren leren’ vermeld als een 

leergebiedoverschrijdend thema dat deel uitmaakt van het minimale onderwijs-

aanbod voor het gewoon lager onderwijs (art. 40). 

 

Voor dat thema zijn ook leergebiedoverschrijdende eindtermen bepaald (decreet van 

15 juli 1997). Dit zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot één leergebied, 

maar onder meer door middel van meer leergebieden of onderwijsprojecten 

worden nagestreefd. “De school toont aan dat ze met een eigen planning aan de 

leergebiedoverschrijdende eindtermen werkt” (decreet Basisonderwijs art. 44, 

gewijzigd door art. II.9 van onderwijsdecreet XIV). 

 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen dient men dus na te streven (niet te 

bereiken); de school heeft terzake weliswaar een maatschappelijke opdracht, maar 

het gaat daarbij om een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 

 

Er is een relatie tussen die inspanningsverplichting en de erkenning en subsidiëring 

van de school. De school wordt niet gesanctioneerd met de intrekking van de 

erkenning wanneer haar falen uitsluitend het niet uitvoeren van de opdracht inzake 

leergebiedoverschrijdende eindtermen (waaronder ‘leren leren’) betreft. De sanctie is 

in dergelijk geval de inhouding van de subsidiëring (art. 71). 

 

Maar wat verwacht de overheid (en de inspectie) dan wel van de school met 

betrekking tot dat ‘nastreven’? 

Dat is niet decretaal vastgelegd maar er staat wel het volgende over te lezen in de 

memorie van toelichting bij het decreet Basisonderwijs (art. 44): 

De controle m.b.t. leergebiedoverschrijdende eindtermen (door de inspectie) kan 

niet leiden tot een identieke aanpak als leergebiedgebonden eindtermen. De school 

kiest immers volledig vrij en afhankelijk van haar eigen visie een project voor de 

meest aangepaste wijze van realiseren. Controle moet zich daarom toespitsen op de 

opdracht van de school m.b.t. het nastreven van leergebiedoverschrijdende 

eindtermen. Kan de school waarborgen bieden dat de leergebiedoverschrijdende 

eindtermen worden nagestreefd? 
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Die waarborgen kunnen tot drie herleid worden: 

- Iedere school dient ten aanzien van die leergebiedoverschrijdende eindtermen een 

expliciete visie te ontwikkelen. 

- Die visie dient toegankelijk te zijn voor de onderwijsparticipanten. 

- De leerkrachten dienen vertrouwd te zijn met deze visie. 

 

Ten slotte bepaalt het decreet Basisonderwijs (art. 45 § 1) ook dat leergebied-

overschrijdende eindtermen door het schoolbestuur als doelen kunnen opgenomen 

worden in het leerplan. 

Dat laatste is, zoals reeds aangegeven, in onze leerplannen gebeurd. In verschillende 

leerdoelen zijn de eindtermen van ‘leren leren’ voor het lager onderwijs verwerkt. 

Maar hoe zit het met de kleuterschool? Komt die in het verhaal voor? 

‘Leren leren’ in de kleuterschool 

Als je van de brede begripsinhoud van ‘leren’ en ‘leren leren’ uitgaat, dan is het 

evident dat ‘leren leren’ ook bij de jongste leerlingen aan de orde is. Daarom zijn er 

in de leerplannen voor de verschillende leergebieden ook op het niveau 

kleuteronderwijs leerplandoelen m.b.t. ‘leren leren’ geformuleerd. 

 

Bovendien bevat het Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool 

(2000) nogal wat ‘ontwikkelingsaspecten’ die te maken hebben met vaardigheden en 

strategieën om ervaringen op te doen en problemen op te lossen, met leren 

reflecteren (terugblikken) op wat je ondernomen hebt, met je leerproces zelf sturen 

en met attitudes ontwikkelen die voor de ontwikkeling op diverse domeinen 

essentieel zijn. 

 

In het hoofdstuk over kleuteronderwijs (zie verder, hoofdstuk 3) leggen we uit hoe 

‘leren leren’ volgens het ontwikkelingsplan kan worden opgevat. Hoe er niet alleen 

via expliciete leerplandoelen, maar doorheen de hele werking van de kleuterschool 

een omgeving kan worden gecreëerd die impulsen bevat voor zelfsturing en leren 

onder eigen beheer. 

 

Voor ‘leren leren’ zijn er geen decretale leergebiedoverschrijdende ontwikkelings-

doelen. Dat betekent echter niet dat er van de kleuterschool op dat vlak geen 

inspanningen verwacht worden. In de ‘Uitgangspunten’ van de ontwikkelingsdoelen 

en eindtermen (memorie van toelichting bij het decreet van 22 februari 1995) lezen 

we: 

 

“Voor de kleuterschool werd evenwel niet geopteerd voor een aparte formulering en 

presentatie van ontwikkelingsdoelen in verband met ‘leren leren’ en sociale 

vaardigheden omdat op dit onderwijsniveau de globale en geïntegreerde aanpak het 

grootst is […] In verscheidene ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn […] 

aspecten van ‘leren leren’ expliciet meegenomen; in andere zijn ze voorondersteld. 

Aspecten van ‘leren leren’ zijn bijvoorbeeld het kunnen terugblikken op voorbije 

activiteiten en het kunnen verwoorden van wat men zinnens is te doen […] Een ander 

aspect van ‘leren leren’ is zich kunnen ‘concentreren’.” (oranje brochure, p. 8)  
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Een scenario voor schoolwerkplanning m.b.t. ‘leren leren’ 

Wie van ‘leren leren’ een werkpunt (prioriteit) wil maken, kan o.a. met het materiaal 

uit dit dossier het volgende scenario volgen (zie ook verder): 

 

Stap 1: Je documenteren over ‘leren leren’. 

 Over ‘leren leren’ hebben leerkrachten soms eenzijdige opvattingen. Zo 

verengen sommigen het bijvoorbeeld tot leren studeren en huiswerk-

voorbereiding. Om van een brede basis te vertrekken zal het team wat 

documentatie moeten doornemen.  

 Bijvoorbeeld: de samenvattingen na elk deel van de leerplannen in dit 

dossier. 

 

Stap 2: Kennismaken met wat de leerplannen m.b.t. ‘leren leren’ inhouden (zie 

hoofdstuk 2) en hoe ‘leren leren’ vanuit het ontwikkelingsplan voor het 

kleuteronderwijs wordt ingevuld (zie hoofdstuk 3). 

 Tegelijk word je ook vertrouwd met de eindtermen voor ‘leren leren’. 

 

Stap 3: Nagaan welke raakpunten ‘leren leren’ heeft met het eigen opvoedings-

project en welke accenten je bij de invulling van ‘leren leren’ wil leggen. 

 

Stap 4: Een eerste verkenning van wat je in de praktijk al doet rond ‘leren leren’ 

(en wat de zwakke plekken zijn). Dus een soort zelfevaluatie m.b.t. ‘leren 

leren’, aansluitend bij de inhoud die je er op school aan meent te moeten 

geven (zie hoofdstuk 4). 

 

Stap 5: Op basis van de analyse of zelfevaluatie een (gemeenschappelijk) 

actiepunt kiezen. Er zijn veel mogelijke aanknopingspunten om de 

kwaliteit van het onderwijs in ‘leren leren’ te verbeteren. Het komt erop 

aan met iets relevants en haalbaars van start te gaan, op bijvoorbeeld een 

van de volgende domeinen: 

 

- Gelijkgericht werken aan (een categorie) doelen van ‘leren leren’ 

doorheen de verschillende leerjaren (dus verticaal) en/of in alle 

leerdomeinen (horizontaal). 

 

 Dat ‘leren leren’ een leergebiedoverschrijdend thema is, verhindert niet 

dat men er vanuit een bepaald leergebied aan gaat werken. Het 

leergebiedoverschrijdend karakter van de doelen is het resultaat van het 

werk binnen verschillende leergebieden. In de context van de 

implementatie van een bepaald leerplan kan men bijvoorbeeld nagaan 

hoe ‘leren leren’ in het betreffende leergebied een plaats krijgt. 

 

- Werken aan (een aspect van) een leeromgeving die ‘leren leren’ 

stimuleert. Denk aan de keuze van werkvormen, de klasinrichting, een 

evaluatie die reflectie en zelfsturing bevordert enz. 

 

- Informeren van en samenwerken met de ouders rond ‘leren leren’ als 

een component van het eigen opvoedingsproject. 

 

Stap 6 en volgende: 

Elke werking leidt tot bepaalde afspraken en realisaties. De neerslag 

daarvan kan in het schoolwerkplan worden opgenomen. 

Denk bijvoorbeeld aan een overzicht (per leerjaar) van alle activiteiten die 

ertoe bijdragen dat leerlingen zelfstandig informatiebronnen raadplegen. Of 

aan afspraken over schoolagenda’s, huiswerk, instrumenten om taken te 

plannen … Of een nieuwe passage in het uitgeschreven opvoedingsproject. 
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Of een aantal aandachtspunten om niet alleen Nederlands te leren maar 

het ook te ‘leren leren’ (via taalbeschouwing). Of een standpunt m.b.t. 

contractwerk: Hoe sterk en waarvoor nemen we die werkvorm in onze 

aanpak mee? Of hoe bewaken we dat de doelen van ‘leren leren’ 

daadwerkelijk aan bod komen (via roosters, aanduidingen in de agenda, 

keuze van leermateriaal en schoolboeken …). 

 

Belangrijk is niet de omvang van zulke stappen maar wel de zorgvuldigheid 

waarmee ze uitgewerkt, afgewerkt en opgevolgd worden. ‘leren leren’ is 

hoe dan ook een project waar over een lange termijn aan gewerkt wordt. 
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 VISIE OP ‘LEREN LEREN’ 1

1.1 Inleiding 

 Op school dienen kinderen kennis en vaardigheden op bepaalde 

domeinen te verwerven. Maar ze dienen er ook te leren hoe ze 

die kennis en vaardigheden het best verwerven. Hoe ze met 

andere woorden kunnen ‘leren leren’. Dat is zowat de boodschap 

die de school vandaag de dag meer dan ooit meekrijgt. 
 
Informatie-
maatschappij 
 

Doorgaans wordt daarbij verwezen naar de informatie-

maatschappij waarin de leerlingen hun weg moeten leren 

vinden. In de samenleving van vandaag en morgen komt het er 

veel meer op aan dat je de toevloed van informatie verwerkt 

dan dat je zoveel mogelijk kennis opslaat. Wie vlotter informatie 

verwerkt en wie dat beter heeft geleerd, lost meer problemen op 

en doet dat ook adequater. Dat geldt natuurlijk voor het leren 

op school. Maar belangrijker nog, ook voor het leren later, het 

hele leven lang, als veel specifieke kennis die je als leerling op 

school verworven hebt door andere vervangen is. 

 
Leren als 
constructief 
proces 
 

Uit ervaring en uit wetenschappelijke gegevens over leren en 

onderwijzen weten we dat leren iets actiefs is. Wie leert, slaat 

niet zomaar informatie op, maar hij bewerkt ze ook. Dat wil 

zeggen: hij analyseert de informatie, hij past ze in in wat hij al 

weet of kan, hij brengt ze in verband met andere gegevens, hij 

beoordeelt, herhaalt of oefent ze in, hij past ze toe in 

verschillende situaties. In die zin wordt leren ook een 

constructief proces genoemd. 

 
Leren is een  
leerdoel 
 

Dat proces is beïnvloedbaar, ontwikkelbaar. 

Het is niet zo dat je daarvoor als leerder overgeleverd bent aan 

een bepaalde verwerkingscapaciteit, zeg maar aan een 

aangeboren en onveranderbaar vermogen. Uit onderzoek over 

leren blijkt alsmaar meer hoe ontwikkelbaar dat leervermogen 

wel is. Mensen kunnen van zichzelf betere leerders maken en 

het onderwijs kan daarin een bijdrage leveren. Dan dienen 

leerkrachten evenwel van het leren zelf een voorwerp van 

onderwijsleerprocessen te maken. Zo leren ze leerlingen 

doelbewust leren. Wie als leerkracht leerlingen binnenleidt in 

een bepaald leerdomein, brengt die kinderen kennis en 

vaardigheden van dat leerdomein bij. Maar leren hoe je als 

leerder vordert in dat domein is evengoed als de beheersing 

van specifieke kennis of vaardigheden een aandachtspunt of 

een leerdoel. 

 
Aspect van het 
opvoedingsproject 
 

Of wij ‘leren leren’ in het opvoedingsproject van onze school 

moeten opnemen en hoe wij dat kunnen doen, valt altijd nog 

apart te bezien. Het perspectief van waaruit we ‘leren leren’ dan 

benaderen, is vooral dat van het kind. Leert het ermee zijn 

plaats vinden in de samenleving? Wordt het er gelukkiger mee in 

het leven? Past ‘leren leren’ in het mensbeeld waarin we onze 

onderwijsinspanningen kaderen?  

 

Het antwoord op die vragen is voor ons duidelijk positief. Ons 
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onderwijs is namelijk doordrongen van de overtuiging dat 

mensen zichzelf kunnen vormen en daarbij geholpen kunnen en 

moeten worden. Wij benaderen de ons toevertrouwde kinderen 

niet alsof ze passieve afnemers zijn van kennis. We voeden ze 

net op tot mensen die in staat zijn zelf verantwoordelijkheid op 

zich te nemen voor hun leven, die zich in de samenleving waar 

kunnen maken en hun leven kunnen sturen, zich daarbij 

optrekkend aan anderen. ‘Leren leren’ is daarvan een pijler.  

 

Hoe een betere leerder je bent, hoe minder je overgeleverd bent 

aan wat op je afkomt of aan wat je zonder meer wordt 

voorgehouden, hoe groter je zelfregulerend vermogen is. 

 

Bovendien gaan wij zeker ook in een christelijk opvoedings-

concept uit van de optimistische overtuiging dat iedere mens, 

ook de zwakke leerling, uiteindelijk tot die zelfsturing in staat 

is. De zwakke leerling moet allicht daarbij meer geholpen 

worden dan de sterke. Onderwijs dat afwacht tot die leerling zelf 

wel vindt hoe hij beter leert, laat enkel het aangeboren of door 

het (thuis)milieu gestimuleerde leervermogen spelen. En daar 

verliezen de kwetsbaarsten vaak het pleit. Onderwijs dat de 

leerling in zijn leren begeleidt, laat elke leerling ontdekken dat 

hij kan vorderen, als hij maar de gepaste activiteit aan de dag 

legt en zich op een goede manier op leertaken instelt. Zulk 

onderwijs doet ook de zwakke leerling ervaren dat hij iets kan en 

dat hij met de hulp van anderen meer kan. Zo werken wij aan 

leerlingen die de school doorlopen met groeiend zelfvertrouwen 

i.p.v. met de dagelijkse bekommernis om het onderwijs (de 

eisen, de toetsen...) te overleven.  

 

In wat nu volgt, behandelen we drie aspecten van ‘leren leren’: 

 

1 Wat omvat ‘leren leren’ als (psychologisch) proces dat zich bij 

mensen voltrekt? 

 

2 Hoe kunnen we, via onderwijs of onze pedagogisch- 

didactische interactie, van kinderen betere leerders maken? 

Dus: onderwijs in ‘leren leren’. 

 

3 Hoe kunnen we als schoolgemeenschap samen werken 

aan die gemeenschappelijke opdracht? ‘Leren leren’ dus als 

voorwerp van schoolwerkplanning. 

 

1.2 ‘Leren leren’ als proces 

1.2.1 Leren en ‘leren leren’ 

Leren 

 

Er is sprake van 'iets leren' als je nieuwe gedragsmogelijkheden 

verwerft. Dat kan kennis zijn, een vaardigheid of een attitude 

waarmee je allerlei situaties de baas kunt. Je leert ook altijd iéts 

via een bepaalde weg: via een proces dat zich inwendig en 

deels niet waarneembaar voltrekt.  

Het feit dat het leerproces moeilijk waarneembaar is (Wat speelt 

er zich precies in het hoofd en het hart van de leerlingen af?), 

maakt het niet makkelijk om van het leerproces een juist beeld 

te krijgen en om er greep op te krijgen. Duidelijk is wel dat het 
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om een proces gaat waar het lerende individu een actieve 

inbreng in heeft. Dat merk je indirect aan de verschillen in 

prestaties. Eenzelfde input levert bij verschillende leerlingen 

nogal wat verschillende output op. Elke leerling selecteert 

immers op zijn manier informatie, betrekt er zijn voorkennis bij, 

laat zijn gevoelens en verwachtingen spelen, legt onderlinge 

relaties, bepaalt wat hij met de informatie zal doen, gebruikt 

werkwijzen die hij vroeger al leerde, controleert zelf of hij goed 

naar zijn doel toe vordert, stuurt zijn leerproces bij, enz. 

Hoofd, hart 

en handen 
 
 

Ruim opgevat is ‘leren’ niet enkel een cognitieve aangelegenheid 

en het richt zich ook niet uitsluitend tot leren op het domein van 

het verstandelijke. Als we het hier verder over 'leren' en ‘leren 

leren’ hebben, bedoelen we dan ook leren op alle domeinen: 

hoofd, hart en handen. De school leunt in de praktijk soms zo 

sterk aan bij de ‘boekenwijsheid’ dat ze, als ze het over leren 

heeft, dat verengt tot verstandelijke kennis opbouwen, terwijl er 

op het motorische, het sociale, het ethische en affectieve vlak 

natuurlijk evenveel te leren valt. 

Meer dan instuderen 
 

In dezelfde zin, en zeker als het om ‘leren leren’ gaat, hebben 

velen vaak de neiging om zich op een bepaald soort leerproces 

te richten, met name op het memoriseren van feitenkennis, het 

inoefenen van technieken, het begrijpen van teksten om de 

inhoud ervan te kunnen reproduceren. Zeg maar een soort leren 

dat '(in)studeren' wordt genoemd. Bij leren, en ‘leren leren’ in 

het bijzonder, gaat het er echter ook om dat leerders 

vaardigheden wendbaar kunnen toepassen, een manier van 

werken onder de knie krijgen, een houding verwerven, 

‘competent’ worde dus. Er zijn dus veel vormen van leren die 

alle evenwaardig onder het koepelbegrip 'leren' thuishoren. 
 

Wij richten in deze bijdrage onze aandacht op die kennis, 

vaardigheden, strategieën en houdingen die van belang zijn om 

bij verschillende vormen van leren een betere leerder te worden. 

We onderscheiden vier categorieën in de inhouden (het ‘wat’) 

van ‘leren leren’: 

1 strategieën om kennis op te bouwen en problemen op te 

lossen; 

2 kennis of ervaring over hoe je/men het best leert; 

3 strategieën om je leerproces (zelf) te sturen; 

4 houdingen of attitudes die je leren bevorderen. 

 

Die inhouden hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze 

doorgaans vrij ruim toepasbaar zijn en niet strikt aan leren op 

een welbepaald domein gekoppeld zijn. Daarom bijvoorbeeld 

vinden we ‘leren leren’, als leerdoel, in de lijst eindtermen onder 

de rubriek 'leergebiedoverschrijdende' eindtermen. Wat wij 

hierna als aspecten van ‘leren leren’ vermelden, is inderdaad 

ook meestal ruim overdraagbaar van het ene leergebied naar 

het andere, omdat daar telkens op dezelfde manier met 

gegevens of ervaringen bij het leren wordt omgegaan. 
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1.2.2 Strategieën om kennis op te bouwen en problemen op te lossen 

 De werkwijzen, procedures of strategieën om iets te leren zijn 

net zo verscheiden als de leerprocessen zelf. Zo wordt in 

leerprocessen, naargelang van de cognitieve leerresultaten die 

ze opleveren, het volgende onderscheid gemaakt: 

 

- leren waarnemen in de zin van: betekenis verlenen door 

zintuiglijke indrukken te selecteren, te interpreteren en er een 

zinvol geheel van te maken; 

- symbolen (verkeerstekens, woordbetekenissen…), feiten, 

ervaringen in het geheugen opslaan en reproduceren; 

- relaties leggen tussen gegevens, het nieuwe met 

voorkennis verbinden, om van kenniselementen een zinvol 

(inzichtelijk) geheel te maken; 

- begrippen en structuren verwerven die vrij abstract zijn en 

die (productief) aangewend kunnen worden voor een beter 

begrip van nieuwe gegevens; 

- routines of technieken vlot (reproductief) leren toepassen 

door ze in te oefenen; 

- algemene probleemoplossingsmethoden leren (d.w.z. 

productief en gevarieerd toepassen van zoekprocedures). 

 

Die opsomming bevat leerprocessen met een verschillende graad 

van complexiteit. Het alfabet van buiten leren of de betekenis 

van een woord uit een vreemde taal onthouden, is minder 

complex dan een wiskundig vraagstuk leren oplossen. Maar geen 

van die vormen van leren is onbelangrijk en telkens kan het 

soort leren worden geleerd. In het ene geval met onthoud-

strategieën, in het andere met algemene denkstrategieën, of 

door een passend oplossingsschema (stappenplan) te kiezen. 

 

Voorbeelden van strategieën: 

 
Waarnemen en 
onthouden 
 

 

- in wat je waarneemt een onderscheid maken tussen wat voor 

jou essentieel is en de achtergrondgegevens; 

- een in te prenten patroon vergelijken met een bekende 

voorstelling (Het lijkt op ... Het klinkt als ...); 

- een symbool of teken (bv letterteken) associëren met een 

beweging of een bekend beeld (bv. ‘d’ heeft een pakje op de 

rug); 

- regelmatig herhalen of toetsen of je 'het nog weet', vooral 

datgene herhalen waarvan je weet dat je het vlug vergeet 

(selectief);  

- wat je uit het hoofd moet kennen niet alleen herhaaldelijk 

lezen, maar het ook hardop zeggen en schrijven; 

- een geheugensteuntje gebruiken; 

 bv. met de eerste letters van de te memoriseren elementen 

een woord vormen (‘nooit opstaan zonder wekker’ 

N/O/Z/W),  een rijmpje opzeggen  (‘wil je weten hoe het 

moet, verleng het woord en het gaat goed’), 

- gelijkaardige gegevens groeperen; 

- feiten zoveel mogelijk met elkaar in verband brengen (bv. een 

verband leggen tussen historische wetenswaardigheden); 

- bij uit het hoofd leren, niet tegelijk ook met iets anders bezig 

zijn; 

- een handeling nauwkeurig observeren en ze zo goed mogelijk 
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nabootsen; 

- herhaaldelijk observeren, alleen lettend op wat je nog niet 

goed beheerst of waar je meer over wilt weten; 

- je op een beeld concentreren en het door herhaaldelijk weer 

op te roepen, in je hoofd vastzetten (bv.: woordbeeld, 

grafische voorstelling, treffend sfeerbeeld);  

 
Begrijpen 

 

 

- eerst globaal gegevens verkennen (lezen, waarnemen), 

daarna nauwkeuriger ingaan op dezelfde gegevens; 

- je helemaal open stellen voor wat je te horen en te zien krijgt 

(willen beleven); 

- trachten te genieten van de dingen om je heen; 

- het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, zinnen in 

teksten markeren, sleutelwoorden vasthouden, over 

onbelangrijke zaken heen stappen (lezen of kijken, luisteren) 

en belangrijke zaken opnieuw lezen, intensief bekijken of 

beluisteren; 

- wat je ervaren hebt of gelezen of ... met eigen woorden 

vertellen, opschrijven...; 

- nieuwe zaken in verband brengen met wat je al kent, m.a.w. 

bij lezen of luisteren je voorstellingsvermogen activeren; 

- wat je meemaakt koppelen aan wat je al eerder ervaren of 

aangevoeld hebt; 

- naar analogieën zoeken (… is net hetzelfde verband zoals bij 

...); 

- gegevens vergelijken en ordenen of classificeren; 

- in gegevens het veranderingsproces of de ontwikkelingslijn 

proberen te zien; 

- om beter te begrijpen een eigen voorbeeld bedenken, er 'een 

tekeningetje bij maken' (concretiseren); 

- iets toetsen aan een tegenvoorbeeld (Maar dat gaat 

bijvoorbeeld toch niet op bij ...); 

- even nagaan in welke bredere context de leerinhoud past (de 

opzet, de grotere structuur, de communicatieve context, de 

boodschap, het project...); 

- onderscheid maken tussen de essentie van een boodschap en 

het illustratief feitenmateriaal; 

- over iets heen trachten te stappen en niet op alle slakken zout 

willen leggen; 
 
Structuren en 

principes zien 
 
 

- nagaan of er achter de verschillende gegevens iets 

gemeenschappelijks zit: een overkoepelend begrip, een 

logische relatie, een principe of wetmatigheid, een uitdrukking 

(m.a.w. generaliseren, abstraheren, decontextualiseren); 

- relaties trachten te zien tussen de feiten: oorzaak - gevolg, 

middel - doel, actie - reactie, deel - geheel, vóór en na; 

- nagaan of een verschijnsel begrepen kan worden als een 

toepassing van een gekend principe (bv. de klant is koning, 

vraag en aanbod, de wet van de sterkste); of iets past in een 

overtuiging (bv. Er is een goddelijke Vader die alle mensen 

werkelijk liefheeft, en dat ook een beetje van mij wil); 

- nagaan of er een leef- of gedragsregel van toepassing is; 

- een leef- of gedragsregel verbinden met een algemeen 

principe; 

- een beleefdheidsregel bv. koppelen aan ons streven om tactvol 

om te gaan met elkaar, om de anderen het naar hun zin te 

maken, om ze niet te kwetsen maar met respect te 
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behandelen; 

- het standpunt van de andere innemen en het probleem 

benaderen vanuit zijn oogpunt (bv. in gedachten de rollen 

omkeren, in gedachten in het ziekbed gaan liggen, je 

voorstellen hoe het zou zijn mocht jij een andere huidskleur 

hebben); 

- in een boodschap pro en contra zoeken (bv. als je een gesprek 

wilt volgen of een tekst wilt begrijpen); 

- complexe gegevens (relatienetwerk) verwerken in een 

vereenvoudigde, schematische voorstelling (boom-schema, 

venndiagram, tijdlijn, pijlenvoorstelling...); 

- samenvatten. 
 
Problemen oplossen - nagaan of de opgave tot een type behoort waarvoor direct een 

pasklare oplossingsprocedure (algoritme) bestaat: een 

rekenregel, een spellingregel, een identificatieschema (bv. 

voor planten); 

- een complex probleem opdelen in deelproblemen en beginnen 

bij wat al direct opgelost kan worden (vereenvoudigen, 

herleiden...); bv. een figuur waarvan de oppervlakte berekend 

moet worden, herstructureren tot een figuur waarvoor een 

oppervlakteformule gekend is; bv. een lokaal stapsgewijs 

opruimen; 

- een probleem volgens een algemeen stappenplan oplossen 

(bv. stappen in begrijpend lezen of het schrijven van een 

tekst, een werkschema om iets met materiaal te construeren, 

een actieplan voor een solidariteitsactie...). 

1.2.3 Kennis over hoe je leert 

Metacognitieve 
kennis 

Hoe slaag je er als leerder in om dergelijke leerstrategieën op 

het gepaste moment aan te wenden? Gedeeltelijk doordat je 

gewoon bent een bepaalde manier van verwerken te koppelen 

aan een bepaalde taak. Dat maakt overigens de waarde uit van 

goede gewoontevorming. Je leert de juiste dingen te doen en 

je ervaart al het belang van goede leer- en leefgewoonten 

zonder daar echt bij stil te staan. 

Maar gewoonten zijn uiteindelijk een te zwakke basis om op 

terug te vallen als je in wisselende situaties je strategieën 

wendbaar moet kunnen inzetten. Met andere woorden voor 

transfer naar situaties die nogal wat verwijderd zijn van de 

situatie waar de gewoonte is ingeoefend. 

Er is méér om op terug te vallen. Mensen denken veel na over 

hoe ze leren of ontwikkelen en over hoe het er bij leren in het 

algemeen aan toegaat. Zij gaan als het ware naast hun eigen 

leerprocessen staan, beschouwen ze en trekken er hun 

conclusies uit. Dat wordt in de recente literatuur over leren 

metacognitieve kennis genoemd. 

Van het proces waarin we die metacognitieve kennis verwerven, 

valt er niet veel uitwendig waar te nemen. Niettemin doet ieder 

ervaringen op die met die metacognitieve kennis te maken 

hebben. Ga dat maar na in deze voorbeelden. 
  
Kennis over hoe 

je zelf leert 
Zo weet je min of meer van jezelf wanneer je iets goed onthoudt 

en wanneer niet.  

 

Wie faalt, kan daar als volgt op reageren:  
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Ik moet vermijden zo maar direct aan de slag te gaan, ik kan 

beter eens goed vooruitdenken of anticiperen op wat komen zal.  

Ik aarzel te veel. Ik zou beter al eens wat vlugger aan de slag 

gaan. 

Ik mag niet met teveel tegelijk bezig zijn. 

 

Ik mag van mezelf niet bij voorbaat denken dat ik het niet kan, 

maar ik moet proberen. 

Ik moet beter luisteren naar anderen en mij inleven in hun 

situatie i.p.v. al onmiddellijk in hun plaats te denken. 

Ik mag niet teveel bekommerd zijn om 'welk figuur ik bij de 

andere zal slaan'. 

Ik moet al eens durven afstappen van mijn ideetjes. 

Ik heb de neiging te lang te wachten om eens bij anderen te 

rade te gaan. 

Na een tevergeefse inspanning moet ik mij eens even 

ontspannen of eens iets anders doen. Daarna zie ik de oplossing 

vaak beter. 

Ik vergeet bij mezelf na te gaan of wat ik van vroeger al ken nu 

misschien best kan gebruiken. 

Ik moet eens over het muurtje van het leergebied durven te 

kijken waar de leertaak in past.  

 

En wie slaagt, reageert misschien zo:  

Mijn sterkte is dat ik mijn tijd neem om bij belangrijke zaken stil 

te blijven staan en dat ik onbenullige zaken van me af kan 

zetten. 

Door spontaan aan een voorbeeld te denken of een schema te 

maken, slaag ik er vaak in iets moeilijks te vergemakkelijken.  

Als ik er niet aan twijfel of ik iets zal kunnen, lukt het me ook 

meestal. 
  
Inzichten en 
opvattingen 
over leren 
 

Door de reflectie op je eigen leerproces bouw je als leerder niet 

alleen kennis op over hoe het er specifiek bij jou aan toe gaat, 

maar je ontwikkelt hypothesen en ook 'theorieën' over hoe het 

leren in het algemeen in elkaar steekt.  

Kennis over jouw leerproces 

Bijvoorbeeld:  

Als je iets even leest, betekent dat nog niet dat je het ook 

begrijpt.  

Als je wat je gelezen hebt met je eigen woorden tracht weer te 

geven, zit het er dieper in dan wanneer je het klakkeloos van 

buiten leert. 

Je leert vaak nieuwe dingen door eens een heel andere weg uit 

te proberen en je even niks aan te trekken van wat de meesten 

doen. 

Je kunt in iets groeien door erin te 'geloven' (en niet direct 

tastbare bewijzen te eisen). 

Vergeten kun je tegengaan door het geleerde te proberen te 

begrijpen; en om iets te begrijpen moet je de dingen niet los 

zien van elkaar, maar moet je ze met elkaar in verband brengen. 

Je leert je voor anderen inzetten door het te doen (en niet door 

er eerst veel over te praten en je daar vanalles bij af te vragen). 

 
 Opvattingen over leren  
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 Bijvoorbeeld:  

Een oplossing vinden voor een probleem is geen kwestie van 

geluk hebben, maar van doorzetten en opnieuw proberen, 

onzekerheid moet je daar maar bijnemen. 

Een goede leerder probeert niet zoveel mogelijk gegevens te 

onthouden, maar hij weet vooral hoe en waar hij informatie kan 

opzoeken. 

Als je met anderen overlegt en oor hebt voor wat zij inbrengen, 

kom je vaak tot een beter resultaat, dan wanneer je alleen maar 

je eigen gang gaat. 

Wiskunde, tekenen, taal, muziek... dat kun je of dat kun je niet. 

Je kunt van anderen niet leren hoe je iets best aanpakt, dat 

moet je zelf ondervinden. 

Hoe langer je studeert, hoe beter je iets begrijpt. 

 

De laatste drie voorbeelden illustreren dat metacognitieve kennis 

en opvattingen over leren ook onjuist en daardoor hinderlijk 

kunnen zijn voor het leren. Maar globaal beschouwd, mag 

worden gesteld dat hoe meer iemand stilstaat bij zijn leren 

en het verloop van leren in het algemeen, hoe betere 

leerder hij is en wordt.  

Lerenden verschillen daarin van elkaar. De ‘knapste’ kinderen 

reflecteren vaak meer dan de zwakke, de oudere vaak meer dan 

de jongere. Maar dat ook kinderen van de basisschool veel 

kennis ontwikkelen over hoe ze leren, valt niet te ontkennen. 

1.2.4 Je leerproces zelf sturen 

Metacognitieve 

vaardigheden 

 

Met de kennis die je ontwikkelt over hoe het er bij leren best 

aan toegaat en uitgerust met leerstrategieën kun je als leerder 

ook je eigen leren in handen nemen. 

Dat wil zeggen: je goed oriënteren op wat je te doen staat, 

plannen hoe je leert, je leerproces bewaken, je vorderingen zelf 

evalueren en je inspanningen bijsturen. Het gaat hier niet zozeer 

over weten, maar over beslissen wat je voorafgaand aan, tijdens 

en na afloop zult doen. We spreken dan ook van meta-

cognitieve vaardigheden of vaardigheden waarmee je zelf de 

uitvoering van taken coacht. 
 
Voorbeelden 

 

Als je de voorbeelden van leerstrategieën onderzoekt die we 

hiervoor opsomden, valt op dat het ook daar om middelen gaat 

waarmee een of ander leerproces gestuurd wordt. Dergelijke 

strategieën bekijken we nu vanuit het perspectief van 

zelfsturing. Dat wil zeggen als middelen waarmee leerlingen 

bewust zelf de koers van hun leren bepalen en bewaken. 

Verschillende van de reeds aangehaalde strategieën duiken dan 

weer op, zij het vaak op een algemener plan (metaniveau) 

geformuleerd.  

 

Enkele voorbeelden van vaardigheden waarmee zelfsturing op 

verschillende momenten tot stand komt: 

 

 Oriënteren en plannen 

- Je leerdoel bepalen (Leer ik dat om er meer over te weten, 

om er een welbepaalde taak mee te kunnen uitvoeren, om 

er een mening over te kunnen vormen, om iemand beter te 

kunnen helpen...?). 
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- Het probleem op jouw manier omschrijven. Een taak in een 

voor jou bekende context plaatsen. 

- Bij het informatieaanbod zelf doelen vooropstellen (Hier wil 

ik ... uit leren). 

- Bij de start van een activiteit, je gedachten en gevoelens de 

vrije loop laten. 

- Bij een opdracht oriënterende vragen stellen: Wat moet ik 

doen, waarom, hoe moet ik het doen en waarom moet ik dat 

zo doen? 

- Snoeien in het aanbod van prikkels of gegevens, overhouden 

wat voor je doel bruikbaar is. 

- Je aandacht richten op de hoofdzaken, de essentie 

(concentratie). 

- Het stil maken in en rond jezelf. 

- Jezelf ontspannen alvorens een handeling uit te voeren. 

- Jezelf een oefenschema opleggen. 

- Beginnen met het gemakkelijkste, bij wat je al min of meer 

beheerst. 

- Een stappenplan maken: Wat doe ik het eerst en wat hou ik 

voor later? 

- Je voornemen hoe je de zaak aanpakt, in welk tempo, met 

welke ingesteldheid (ook als het misgaat). 

- Zoeken naar hulpmiddelen om je leerproces te plannen en te 

bewaken: een werkschema, een agenda, een kalender, een 

technisch middel. 

- Nagaan waar je hulp kunt vinden: door anderen iets te 

vragen, door bij iemand iets af te kijken, door informatie-

bronnen of media te raadplegen. 

- Nagaan of je bepaalde kennis en leerstrategieën die je al 

beheerst, kunt aanwenden. 

Het nieuwe minder nieuw maken: Bestaat er een regel? 

Hebben we daar afspraken over gemaakt? Welke soort 

oefening is dat en wat hebben we daaromtrent al geleerd? 

- In gedachten chronologisch ordenen wat je gaat doen (denk-

stappen, bewegingsmomenten, stappen in de toenadering 

tot anderen). 

- Kiezen voor een weg die niet de gewone is. M.a.w. eens 

zoeken naar andere dan de je vertrouwde of voorgehouden 

verbanden en werkwijzen. 

 

 Uitvoeren, bewaken en bijsturen 

- Besluiten om eerst iets voorlopig of op proef te maken (met 

kosteloos materiaal, in het klad, 'op kleine schaal'). 

- Tijdens de uitvoering van een taak nagaan of je niet wat 

efficiënter kunt werken. Bijvoorbeeld door een technisch 

hulpmiddel of ICT te gebruiken, door een kladschrift te 

gebruiken, door mappen aan te leggen, door minder op te 

schrijven, door wat ordelijker te werken. 

- Erop letten dat je blijft doen wat je je voorgenomen hebt, 

waarvoor je je geëngageerd hebt. 

- Tijdens het leren jezelf toetsen: zit ik nog in de richting van 

het doel? Komt het overeen met mijn planning? Met de 

afspraken met anderen? 

- Niet te vlug conclusies trekken, maar eerst alle feiten op een 

rij zetten. 

- Nagaan of je niet te zwart-wit redeneert, of je niet wat meer 

moet nuanceren en relativeren (bv. al eens om iets moet 
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kunnen lachen). 

- Controleren of je de dingen wel vanuit het juiste kader 

beoordeelt. Of je bij de beoordeling van plastische 

vormgevingen 'mooi' niet gelijk stelt met 'natuurgetrouw', of 

je bij het religieuze niet uitgaat van de redenering dat alleen 

datgene wat je met je zintuigen kunt waarnemen ook 

bestaat, of je 'goed' niet gelijkstelt met 'slim'. 

- Je op tijd herpakken en een andere richting durven kiezen; 

je wenden tot minder voor de hand liggende bronnen, 

getuigenissen, strategieën, manieren om de dingen te 

beschouwen, voor je expressie een ander medium kiezen, 

een ander bewegingsantwoord... 

- Nagaan of je de anderen niet gewoon aan het napraten of 

nabootsen bent. 

- Je laten toetsen of beoordelen door anderen: je probeersels 

aan ze voorleggen, ze vragen laten stellen, je werk met dat 

van anderen vergelijken. 

- Bij haperingen, een deelvaardigheid inoefenen, kennis 

opfrissen en inprenten. 

- Voor wat je echt niet begrijpt of kunt, hulp gaan zoeken. 

- Wat je al begrepen hebt, snel vastleggen op jouw manier, 

bijvoorbeeld door aantekeningen te maken. 

- Nagaan of je niet even voor een moment van ontspanning of 

voor afwisseling moet zorgen. 

 

 Evalueren 

- Terugkijken op wat voorbij is; het leerproces evalueren op 

doeltreffendheid en efficiëntie. 

Bijvoorbeeld: Terwijl ik dat aan het maken was, werd ik 

voortdurend gehinderd doordat ik mijn gereedschap en mijn 

grondstoffen nog bij elkaar moest gaan zoeken. De volgende 

keer leg ik dat best binnen handbereik, vooraleer ik echt aan 

de slag ga. 

- Het verloop van activiteiten beoordelen in het licht van de 

doelstelling en de planning. 

- Nagaan of je, zonder het te beseffen, platgetreden paden 

bewandelde, i.p.v. een nieuwe (originele, creatieve) weg te 

blijven zoeken. 

- De oorzaak van fouten, haperingen of het vlotte verloop van 

het werk onderzoeken, alleen of in samenspraak met 

anderen (terugkoppeling). 

- Conclusies trekken voor de toekomst, voor een volgende 

stap in het leerproces, voor een herhaalde uitvoering. 
  

1.2.5 Een goede leerhouding aannemen  

 Of je vordert in leren is ten slotte ook afhankelijk van je 

overtuigingen en je ingesteldheid als leerder. Het gaat bij leren 

immers om meer dan weten en strategieën kunnen toepassen, 

maar om te willen, te durven, ervoor te voelen. Leerattitudes 

hebben namelijk met de totale betrokkenheid van de persoon te 

maken, niet enkel op cognitief maar vooral ook op affectief 

gebied. 

 

Zo zal je als leerder maar moeizaam vorderen, als je de 
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inspanning schuwt die aan elk leren vastzit. Als je bijvoorbeeld 

leren niet wilt of kunt beschouwen als iets dat je zelf in handen 

hebt. Of als je niet kunt toegeven dat je iets niet begrijpt en niet 

naar anderen durft toe te stappen. Of als je te vlug denkt dat je 

iets beheerst i.p.v. kritisch te staan tegenover jezelf. 
 
Voorbeelden van 
leerattitudes 
 

Daartegenover staat dat je als leerder met bijvoorbeeld de 

volgende houdingen verder komt: 

- altijd en overal je oren en ogen de kost trachten te geven; 

- een probleemstelling als een uitdaging opvatten, i.p.v. als een 

bedreiging of een karwei: 

- plezier beleven aan zoeken;  

- de oorzaak van falen en slagen bij jezelf zoeken, bij je 

inspanningen, bij wat je gedaan of niet gedaan hebt, i.p.v. bij 

anderen; 

- fouten ervaren als een impuls om verder te zoeken, om een 

andere weg te proberen, om intensiever te oefenen, i.p.v. 

fouten te beschouwen als een persoonlijk falen; 

- erop gericht zijn om jezelf voor problemen te stellen, jezelf 

vragen te stellen, niet tevreden te zijn met half en half 

begrijpen, aanvoelen of beheersen; 

- je trachten in te leven in anderen en hun situatie; 

- niet alleen voor de zakelijke of objectieve kant van de dingen 

oog hebben, maar ook voor de overdrachtelijke, de symbolische 

of emotionele betekenis; 

- het niet vlug laten afweten en anderen de problemen voor je 

laten oplossen; 

- je door anderen niet laten ontmoedigen bij haperingen in je 

leerproces, of te snel uitzien naar wat anderen je bevelen of 

voorschrijven; 

- bij momenten van twijfel niet aan jezelf en je capaciteiten gaan 

twijfelen; 

- naar de kortste weg, de minste inspanning zoeken om je doel te 

bereiken; 

- trachten te luisteren en te kijken naar mensen die het kennen of 

kunnen weten, vragen durven stellen bij wat je niet begrijpt, 

hulp willen inroepen als je klem geraakt, trachten samen te 

werken met anderen bij een complexe leertaak, trachten te 

'profiteren' van de deskundigheid van anderen; 

- je niet zo maar laten afleiden van het plan dat je voor jezelf 

hebt uitgestippeld, je door storende omgevingsfactoren niet uit 

je concentratie laten halen; 

- trachten te leren uit je leerproces: wat steek ik op van mijn 

ervaringen voor de toekomst? (i.p.v. bij een bereikt resultaat 

direct 'de boeken dicht te doen'). 

 

Het gaat dus om een pak kenmerken die je je als persoon eigen 

moet zien te maken. De ontwikkeling daarvan is een werk van 

lange adem dat in de basisschool al een aanvang kan nemen. 

1.2.6 Samengevat 

 Een goede leerder beschikt over een arsenaal van kennis, 

vaardigheden en attitudes waarmee hij verschillende leertaken de 

baas kan worden. Het onderscheid dat we daarin aanbrachten, is 

evenwel kunstmatig, het ene aspect vloeit in het andere over of is 

een middel voor het andere. Zo leveren leerstrategieën 
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instrumenten voor zelfsturing, maar die algemene vaardigheid 

bepaalt mee welke strategieën je als lerende in een bepaalde 

situatie kiest. Je kennis over hoe leren in elkaar steekt, legt een 

basis voor de zelfsturing (bv. als ik weet dat mijn geheugen 

beperkt is, zal ik al vlugger een beroep doen op mijn agenda). 

Maar terugblikken op mijn zelfgestuurd leerproces levert ook weer 

nieuwe kennis op over hoe geleerd wordt. Attitudes, zoals 

leergierigheid en vertrouwen in je eigen leervermogen, staan 

evenmin op zichzelf. Ze bouwen voort op reflectie over leren en op 

je succesrijke ervaringen bij het zelf reguleren van het leerproces.  

 

Tegelijk zijn affectieve elementen een voorwaarde voor wie 

blijvend wil leren. Denk maar aan blijven volhouden ook als het 

leerproces moeizaam vordert. Het zal de aandachtige lezer zijn 

opgevallen dat veel voorbeelden die bij elk aspect vermeld staan 

met het ‘verstandelijk’ verwerken van informatie te maken 

hebben. Dat ligt enigszins voor de hand. Het onderzoek naar leren 

en ‘leren leren’ stamt immers uit de sfeer van de cognitieve 

psychologie die het denkend verwerken van informatie al 

vergaand heeft onderzocht. Over leerprocessen waar het 

affectieve en het psychomotorische de hoofdrol spelen, is veel 

minder bekend. En die leerprocessen zijn door hun complexiteit 

doorgaans ook moeilijker te vatten. 

 

Toch wilden wij al een opening maken naar alle domeinen van 

leren, omdat de ongescheiden ontwikkeling van hoofd, hart en 

handen zo wezenlijk is voor het opvoedingsproject van de 

basisschool. De wereld waarin onze kinderen terechtkomen wordt 

overigens niet alleen gekenmerkt door kennnisexplosie maar ook 

door groeiende complexiteit op het gebied van de waarden-

beleving. We verwijzen daarvoor naar het multiculturele in onze 

samenleving, naar het kluwen van levensbeschouwingen en 

samenleveningsvarianten waar de kinderen mee geconfronteerd 

worden en naar de (morele) normvervaging in onze 

gemediatiseerde wereld. 

 

Meer dan ooit verdient de ontwikkeling op het gebied van voelen, 

streven en zingeven daarom in het thema van ‘leren leren’ te 

worden betrokken. In deze bijdrage kunnen wij deze optie echter 

alleen maar onder de aandacht brengen. We nodigen de scholen 

des te meer uit om de krachtlijnen van hun opvoedingsproject 

consequent door te trekken, ook als het om ‘leren leren’ gaat. 

©



 

Hoofdstuk 1: Visie op ‘leren leren’, 2013-09-30  21 

 

3  onderwijs in ‘leren leren’ 

2 ‘leren leren’, coach zijn van je leerproces 

1  leren 

1.3 Onderwijs in ‘leren leren’ 

1.3.1 Dient ‘leren leren’ onderwezen te worden? 

‘Leren leren’ doe je 
hoe dan ook 
 

In het voorgaande gingen we in op ‘leren leren’ als een typisch 

menselijke activiteit. Mensen hebben het in zich om zelf hun 

instrumenten te ontwikkelen waarmee ze informatie kunnen 

verwerken en vaardigheden verwerven. Kleuters maken de 

omringende wereld voor zichzelf minder chaotisch door de 

dingen te groeperen en met elkaar in verband te brengen. Ze 

trekken lessen uit hun exploratie van de werkelijkheid door bij 

hun leerervaringen stil te staan. Ze herhalen bepaalde aanpak-

wijzen en andere niet. 

 

In dezelfde zin leren de oudste 'leerlingen' studeren (hun 

cursussen bewerken, zichzelf ondervragen...) en verwerven 

volwassenen vaardigheden als ze bijvoorbeeld een nieuwe job 

leren uitoefenen. Dat laatste doen ze door op de werkplek hun 

ogen de kost te geven, door te luisteren naar wat anderen over 

hun prestaties vertellen, door lessen te trekken uit de flaters die 

ze begaan, en ga zo maar door. 

Met andere woorden ‘leren leren’ doen mensen hoe dan ook. Al 

doende leert iedereen. 
 
Ook een opdracht 
van de school 
 

Waar ligt dan de opdracht van de school?  

We moeten erkennen dat wie al doende leert, niet alles leert. 

Het al doende leren kost ook veel tijd, en die is er niet altijd.  

Ter illustratie verwijzen we naar de ontgoocheling van ouders en 

leerkrachten van het hoger onderwijs over het feit dat hun 

studenten na zoveel jaar school lopen nog niet weten hoe ze 

moeten studeren of hoe ze een eindwerk moeten maken. Vooral 

bij zwakkere leerlingen komt die aap uit de mouw en hoor je - 

ruim laat weliswaar - de vraag naar studiebegeleiding en 

remediëring. Het zijn dergelijke problemen, die vooral te maken 

hebben met het schoolse leren, die naar het onderwijs een 
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signaal geven. Maar er zijn ook kinderen waar je niets over 

hoort, hun omgeving gaat er eenvoudig van uit dat ze problemen 

hebben omdat ze niet verstandig genoeg zijn om te leren. Juister 

is te stellen dat zwakke leerlingen het extra moeilijk hebben om 

op eigen kracht hun leervermogen op te voeren. 
 
Ontwikkeldend 
onderwijs 
 

We stelden het al in de inleiding: ieders vermogen tot leren, 

ieders leerbekwaamheid is ontwikkelbaar. Daarom heeft 

de school dan ook de opdracht dat vermogen te helpen 

ontwikkelen. Ze kan daar niet mee wachten tot er zich een 

echt probleem voordoet. Of tot ze van de ouders een vraag 

krijgt over het leren van hun kinderen. Al van in de 

kleuterschool zal de school dat menselijk vermogen moeten 

stimuleren en in zijn groei versnellen, rekening houdend met het 

niveau waarop elk kind zich bevindt. Dat is essentieel voor het 

concept van ontwikkelend onderwijs. 

 

Onderwijs dat die ondersteuning biedt, vertoont onder meer 

volgende kenmerken:  

1 ‘leren leren’ wordt in het doelenpakket opgenomen, en 

het krijgt daar een belangrijke plaats; 

2 de klaspraktijk wordt op een bepaalde manier aangepakt, 

met onderwijsstrategieën en didactische werkvormen die 

‘leren leren’ bevorderen; 

3 de schoolgemeenschap werkt gezamenlijk en gelijk-

lopend naar de leerdoelen toe.  

 

We zoomen nu in op die drie domeinen. 

1.3.2 ‘Leren leren’ als leerdoel 

 Doelen in verband met ‘leren leren’ kunnen net als andere 

leerdoelen in de klaspraktijk worden nagestreefd. Ze maken deel 

uit van het curriculum, naast de meer domeinspecifieke 

kennisdoelen en vaardigheden. 
 
Niet nieuw 

 

Het idee om onderwijs op dat soort algemeen toepasbare doelen 

te richten is niet nieuw. Ook het feit dat onder de vlag van 

leergebiedoverschrijdende eindtermen, via de 

ontwikkelingsdoelen en leergebiedgebonden eindtermen 

i.v.m. bepaalde strategieën en attitudes, die optie impliciet 

als kernopdracht voor de school wordt geformuleerd, ligt in het 

verlengde van ons denken over onderwijs en vorming 

 
Niet isoleren maar 
integreren 

 

In de praktijk mag ‘leren leren’ niet al meteen worden uitgehold 

doordat het wordt gereduceerd tot studiebegeleiding. Het is 

niet de bedoeling er een aparte leergang van te maken die 

náást de curricula van de leergebieden komt te staan en 

eenzijdig op het schoolse leren is gericht. 

Vanuit een brede visie op vorming en opvoeding moet het 

doelenpakket ‘leren leren’ gewoon deel uitmaken van wat er in 

alle lessen plaatsvindt, voor alle vormen van leren. 
 
Leerplannen 

 

Op de vraag van de leerkrachten waar de doelen van ‘leren 

leren’ te vinden zijn, dienen in eerste instantie de 

leerplanmakers een antwoord geven. Dat doen zij ook waar ze 

het in de leerplannen niet alleen over leergebiedgebonden 
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 kennis hebben, maar ook strategieën en houdingen vermelden 

die leerlingen dienen te verwerven om op een of ander gebied te 

vorderen. Denk bijvoorbeeld aan veel doelen i.v.m. leren 

‘beschouwen’ (taalbeschouwing, het beschouwen in de 

domeinen van het muzische), aan leer- of probleem-

oplossingsstrategieën in wiskunde en wereldoriëntatie, aan de 

ruimte die wordt gegeven aan reflectie op het verloop van 

motorische vaardigheden, aan het leren hanteren van 

werkplannen en aan de gerichtheid op controle, aan het leren 

gebruiken van informatie- en communicatietechnologieën, aan 

de klemtoon op leren beoordelen en leren kiezen bij alles wat 

met zingeving en met de levensbeschouwelijke aspecten van 

curricula te maken heeft. 

 
Zelf op zoek gaan 

 

 

De koppeling van leergebiedoverschrijdende doelen aan de 

inhoud van leerplannen en onderwijs van een bepaald leergebied 

kan contradictorisch lijken, ware het niet dat die koppeling alles 

te maken heeft met de ontwikkeling van domeinonafhankelijke 

kennis en vaardigheden. Uit onderzoek terzake blijkt dat 

algemene metacognitieve vaardigheden en strategieën niet 

kunnen worden geleerd buiten de context van een concreet 

inhoudsdomein waarin ze kunnen worden toegepast. Ze worden 

slechts door toepassing in een veelheid van contexten geleidelijk 

domeinonafhankelijk. 

 

Als leerkracht kun je ‘leren leren’ niet alleen in de curricula 

(leerplannen, eindtermen) vinden. Je kunt ze ook zelf op het 

spoor komen en aanvullen. Je dient je dan bij het behandelen 

van een stuk uit het curriculum de vraag te stellen: Hoe komt 

het dat ik iets kan? Waaruit bestaat de voorsprong die ik als 

‘expert’ op mijn leerlingen heb? Waaruit bestaat mijn 'gevormd 

zijn'? Die weliswaar moeilijke en diepgravende denkoefening 

brengt je automatisch bij waardevolle leervaardigheden en –

houdingen. 
 
Doelformulering met 
oog voor het proces 
 

Om onderwijspraktijk daadwerkelijk op leren en ‘leren leren’ te 

oriënteren is ten slotte ook de formulering van de doelen niet 

onbelangrijk. 

In het recente verleden is veel nadruk komen te liggen op een 

vergaande operationele of concrete formulering van doelen, 

zeg maar de omschrijving van de waarneembare prestatie die 

men van de leerlingen verwacht (bv. kunnen onderstrepen, in de 

lijst kunnen aanduiden, kunnen antwoorden).  

 

Uit een dergelijke formulering is vaak niet af te leiden wat er 

inzake leren mee bedoeld wordt. Wij pleiten er dan ook voor om 

waar het kan ook in de doelenformulering het dieperliggende 

leerproces te omschrijven. Dat kan bv. door de leerstrategie te 

vermelden waarmee leerlingen het gewenste gedrag bereiken. 

Dat kan ook door bepaalde lesdoelen open te formuleren, d.w.z. 

zonder te pogen bij voorbaat te omschrijven in welke concrete 

gedragingen een leerhouding of een leerstrategie bij de (alle) 

leerlingen tot uiting moet komen. 

 

©



 

Hoofdstuk 1: Visie op ‘leren leren’, 2013-09-30  24 

1.3.3 Een kwestie van ingesteldheid als leerkracht 

De weg naar het doel 

 

Na de wat- en waartoe-vraag (Wat is ‘leren leren’? Welke doelen 

omvat het?) is de hoe-vraag aan de orde. Hoe ondersteun je als 

leerkracht leerlingen om tot betere leerders uit te groeien? 

Voor deze opdracht heb je als leerkracht niet genoeg aan 

bepaalde werkvormen. Die technieken dienen geïnspireerd door 

een bepaalde benadering van onderwijs of vorming. 

Je dient je nl. vooral te laten leiden door de overtuiging dat 

iedere leerling een betere leerder kan worden, als hij maar 

op de passende manier daarbij geholpen wordt. 

 
Begeleidend 

 

Dat helpen verloopt begeleidend en niet sturend. Het daagt de 

leerlingen uit om wegen te vinden, zonder een bepaalde weg 

voor te tekenen. 

 

Leerkrachten die de leerlingen vlug tot specifieke prestaties 

willen brengen, in de les veel willen 'zien' of afwerken in korte 

tijd, hebben de neiging maar al vlug zelf te zeggen wat de 

leerlingen precies moeten doen (nadoen). Maar de resultaten 

van zulke aanpak zijn nep. De leerlingen blijven van hun 

voorzegger afhankelijk, ze kunnen niet zelf het heft in handen 

nemen als ze voor een volgend probleem komen te staan of een 

wat onbekende situatie moeten beoordelen. 

Bij begeleidend of ‘op-ontwikkeling-gericht’ onderwijs daaren-

tegen voel je je als leerkracht verantwoordelijk om het proces 

van zelfsturing te ondersteunen. Je stuurt niet, maar je wacht 

ook niet af tot de leerlingen het zelf wel ontdekken hoe ze 

vorderingen kunnen maken. 
 
Op het proces gericht 

 

Je interventies zijn daarbij gericht op wat zich in de diepte bij 

leerlingen dient te voltrekken, m.a.w. op het leerproces. De 

'prestaties' van de leerlingen interesseren je als leerkracht maar in 

die zin dat ze je signaleren wat zich inwendig bij de leerlingen 

afspeelt. En aan dat inwendige, de kennis over leren, de 

leerstrategieën en –houdingen, tracht je te sleutelen. 

 
Vertrouwen stimuleren 

 

Het klimaat waarin dat alles gebeurt, ademt optimisme uit. Als 

leerkracht laat je de leerlingen voelen dat je gelooft in ieders 

capaciteit om beter te leren. Dat betekent dat je de vorderingen 

van leerlingen niet ziet als het onontkoombare product van een 

gegeven bagage aan intelligentie of aangeboren talent. Je laat ze 

namelijk constant voelen dat iets meer kunnen of niet kunnen 

direct in verband staat met de juiste manier van aanpakken. Bij 

een foutief antwoord van een leerling toon je je als leerkracht 

bijvoorbeeld niet verveeld, maar geïnteresseerd. Je laat die 

leerling niet zitten met zijn antwoord door al vlug een andere aan 

het woord te laten, maar je creëert ruimte voor hem tussen de 

ongedurig opgestoken vingers van de anderen. Je laat de 

foutenmaker met een kleine suggestie ontdekken dat er ook 

andere wegen kunnen worden bewandeld. En wanneer hij een 

goed spoor vindt, besluit je "Zie je wel dat je het kunt!". 

 
 In die sfeer groeit bij alle leerlingen het vertrouwen in eigen 

kunnen en ervaren ze leren als iets waardevols voor zichzelf. 

Wat hierna als meer concrete didactische middelen wordt 

beschreven, dient vanuit die grondhouding benaderd. 
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1.3.4 Een stimulerende, krachtige leeromgeving 

 EEN LEEROMGEVING MET OPEN KARAKTER a

 
Zelf zoeken 

 

Als leren en ‘leren leren’ actieve processen zijn, dan moet de 

klaspraktijk de leerlingen tot zoeken en zelf vinden uitnodigen. We 

moeten als leerkrachten de leerlingen ook de kans geven zichzelf 

taken te stellen of ze in bepaalde gevallen voor problemen 

plaatsen die ze gedeeltelijk onder eigen verantwoordelijkheid 

moeten zien op te lossen. In geen geval denken en handelen we in 

hun plaats. 

Een onderwijsaanpak die helemaal gericht is op voor- en nadoen 

of op reproduceren van wat de leerkracht aanbrengt, zal dus niet 

veel opleveren inzake ‘leren leren’.  

Maar ook wat onder de vlag van 'zelfstandig leren' plaatsvindt, 

leidt niet automatisch tot denderende resultaten op het gebied van 

‘leren leren’. Als met name de gebruikte methodes of 

leerpakketten altijd voorschrijven welke stappen de leerlingen 

moeten zetten, dan komt het ‘leren leren’ niet in het kamp van de 

leerling terecht. De leerlingen zijn dan wel 'op zichzelf' bezig, maar 

zonder ondersteuning groeit daaruit niet bij iedereen het 

vermogen tot zelfsturing.  

 
Actief leren in open 
leersituaties 

 

Situaties die het leren stimuleren, hebben altijd een min of meer 

open karakter. Er kan in geëxploreerd en gekozen worden. De 

leerders worden ‘actieve leerders’. 

De benadering van ervaringsgericht (kleuter)onderwijs vertrekt 

bijvoorbeeld van die gedachte. Door de leeromgeving stap voor 

stap te verrijken met uitdagend materiaal (bv. in 'hoeken'), door 

met de leerlingen te 'onderhandelen' bij keuzemomenten, door de 

leerlingen de kans te geven om zichzelf een probleem te stellen en 

een oplossing te zoeken (o.a. bij vrij spel), wordt er veel geleerd 

op het gebied van zelfsturing.  

 

In zo'n geval wordt meer metacognitieve kennis opgedaan dan 

wanneer de onderwijssituatie de kinderen alleen uitvoerders laat 

zijn van taken die voor de hele klas zijn voorgeprogrammeerd. 

Veel leerlingen voelen zich in open leersituaties ook meer 

betrokken, het is hún leren. In het lager onderwijs tracht men al 

lang die open leeromgeving te creëren via werkvormen als 

taakgerciht onderwijs, probleemstellend werken en leergesprek, 

groepswerk, projectmatig werken, exploratie, klas- en 

kringgesprek. 
 

Zelf laten plannen 

 

Stimulansen tot zelfregulering zijn ook te vinden in de momenten 

waarop de leerkracht tussendoor de leerlingen hun leertaken 

zelf laat kiezen en hun tijd zelf laat plannen. De volgende 

vragen komen daarbij aan bod: Hoe pak ik dat aan? Waarmee zal 

ik beginnen? Hoeveel tijd meen ik er voor nodig te hebben? Hoe 

ga ik na of het wel goed is (of het doel bereikt is)? Moet ik nog 

voor materiaal of documentatie zorgen? enz. 

Ondersteunen Het stimulerend effect van dat soort werkvormen berust evenwel 

niet alléén op de openheid van de situatie, het aspect 

begeleiding en ondersteuning is even belangrijk. 
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 Leerkrachten dienen momenten van hulp te voorzien (mediatie, 

zie ook het Vademecum Zorg van VVKBaO), bijvoorbeeld door de 

kritische vragen te stellen die de leerlingen niet zelf stellen, door 

de leerlingen uit te nodigen tot meer reflectie op hun 

vorderingen als ze zich blind staren op de (oppervlakkige) 

leerproducten, door ze strategieën bij te brengen waar ze uit 

zichzelf wellicht niet of te laat op uit zullen komen (bv. 

schematiseren, technieken om documentatie op te zoeken, 

vormen van beschouwen).  

 EEN LEEROMGEVING DIE TRANSFER BEVORDERT b

 De aspecten van ‘leren leren’ zijn voor leerlingen pas krachtige 

competenties als zij ze flexibel en op verschillende domeinen 

weten toe te passen. 

Direct ondersteunen 

 

De leerkracht kan het transfereren of overdragen ondersteunen 

door bij de leerlingen in herinnering te brengen wat ze op een 

ander moment en in een andere context leerden: Dat lijkt wel op 

...? Toen stonden we voor hetzelfde probleem ... Kunnen we dat 

hier gebruiken? ... Waar moeten we hier dus op letten? Wat je 

ook doet, het is blijkbaar altijd belangrijk dat je ... Dit wordt in 

mediatietermen ook ‘bridging’ genoemd. 

 
Beschotten tussen 
leergebieden 
wegnemen 
 

Transferbevorderend is ook de geïntegreerde of thematische 

organisatie van de leerinhoud. Als je verschillende lessen of 

activiteiten clustert rond een samenhangend thema, een 

belangstellingscentrum, een project of een complexe probleem-

stelling, neem je de beschotten tussen de leerdomeinen weg. 

 

Door dat te doen krijgen de leerlingen min of meer vanzelf de 

brede toepasbaarheid van leervaardigheden en -houdingen in de 

gaten. Om een thema uit te werken dat niet onmiddellijk verwijst 

naar een leergebied, moeten ze wel uit verschillende vaatjes 

gaan tappen. Wat ze bij een of andere activiteit of in een 

vaktypische les geleerd hebben, moeten ze m.a.w. in de totaal 

andere context van het thema actualiseren. 

1.3.5 ‘leren leren’ tijdens de lessen begeleiden  

 UITNODIGEN TOT REFLECTIE a

Voorbeelden Dat kan de volgende concrete vorm aannemen: 

- De leerlingen bij de uitvoering van een handeling laten 

vertellen wat ze doen en waarom. Wie bv. kleuters aanspoort 

tot begeleidend spreken (verwoorden), helpt ze al op weg naar 

het zelf sturen van hun handelen. 

- Aan de leerlingen regelmatig vragen hoe ze tewerk gegaan 

zijn; i.p.v. alleen het resultaat ook hun werkwijze (bv. de 

stappen bij het oplossen van een vraagstuk) laten 

neerschrijven of verwoorden (bv. laten vertellen hoe ze hun 

strategiekaart hebben aangewend).  

- De leerlingen een plan laten maken en dat aan de leerkracht 

laten voorleggen. De jongste leerlingen gebruiken voor de 

planning van een activiteit vaak pictogrammen die ze in een 

zelf gekozen volgorde leggen. 
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- De leerlingen laten zeggen waar ze moeten aan denken vóór 

ze aan de slag gaan. 

- De leerlingen zelf laten verwoorden hoe ze tot een goed of 

zwak resultaat gekomen zijn. Een foutenanalyserende aanpak 

stimuleren is overigens niet alleen voor cognitieve leer-

processen op z'n plaats. Uit onderzoek is gebleken dat ook bij 

het verwerven van motorische vaardigheden een fouten-

analyserende aanpak tot betere resultaten leidt. 

- De leerlingen bij een goede gelegenheid de kans geven om 

hun verwondering te uiten en om te filosoferen over wat hen 

bezighoudt (hun levensvragen). 
  
In de diepte gaan 

 

 

Dat soort begeleiding in leren en ontwikkelen is dus iets anders 

dan leerlingen zonder meer punten toekennen voor hun 

prestaties, meer dan goedbedoelde opmerkingen geven in de zin 

van “Je moet beter je best doen” en dan wat extra oefeningen 

aanbieden. Als je als leerkracht niet samen met de leerling naar 

de dieperliggende oorsprong van leeruitkomsten gaat, heeft hij 

weinig aan je tussenkomsten. Integendeel zelfs, je laat hem zo 

vaak falen dat hij overtuigd geraakt van zijn onvermogen. Door 

te reflecteren over de gevolgde weg help je de leerling 

daarentegen hindernissen op te ruimen of uitwegen te vinden. 
  
Helpen expliciteren 
en veralgemenen 
 

Je moet er dan als leerkracht wel bij zijn om dat soort zaken te 

helpen expliciteren, d.w.z. expliciet de relatie te laten 

verwoorden tussen aanpak en vorderen in leren. Als je bv. de 

leerling kunt laten zeggen dat hij fouten maakt doordat hij te 

laat controleert, dan kan hij naar dat inzicht beter teruggrijpen 

dan wanneer hij daar niet zo uitdrukkelijk stil bij staat. Je kunt 

nadien ook vragen: "Wat heb je de voorgaande keer ook al 

ondervonden, waar moet je op letten?" Met dure woorden 

geformuleerd: door de leerstrategie te expliciteren en te 

decontextualiseren of te generaliseren, maak je de leerlingen 

gereed om het geleerde te transfereren naar een nieuwe 

context. 
  
Op veel momenten 

 

 

Reflectie op leren kan op verschillende momenten: tijdens elke 

les, als je met de kinderen terugblikt op een activiteit, maar ook 

bij een dagopening en -sluiting. Zo oriënteer je de leerlingen op 

wat er die dag te leren zal vallen en laat je ze zelf formuleren 

(opschrijven, verwoorden, tekenen... ) wat ze die dag eigenlijk 

geleerd hebben, wat ze er mee zijn 'voor later', enz. 

 LEREN-VAN-ELKAAR STIMULEREN  b

 De reflectie op het leren kan in het individuele contact van 

leerling met leerkracht plaatsvinden, maar ook bij het leren in 

groepsverband. In groep (klasgroep, kleine taakgroep) kunnen 

oplossingsstrategieën, metacognitieve kennis en vaardigheden 

en leerhoudingen aan de orde worden gesteld. 

  
Leergesprek 

 

Een krachtige werkvorm in dat verband is het leergesprek. In 

dat gesprek stimuleert de leerkracht de leerlingen om de weg die 

ze volgden om een leertaak uit te voeren, ook te verwoorden. De 

leerlingen maken hun oriënterende overwegingen en hun aanpak 

zichtbaar voor zichzelf en de anderen. Samen met de leerkracht 

wegen ze leerstrategieën tegen elkaar af, ze expliciteren 
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aanpakwijzen en attitudes en ze trekken conclusies voor de 

toekomst (de aanpak van gelijkaardige leertaken). Het 

leergesprek is dus een gesprek over leren om te leren.  

 

En 'leren' dient daarbij ruim te worden opgevat, als leren op alle 

domeinen. Ook over 'werken met de handen' kan in de klas 

worden gesproken, bijvoorbeeld als leerlingen commentaar 

geven bij iets wat ze in elkaar geknutseld hebben: hun planning, 

hun 'tegenslagen', hun vondsten, hun manier van werken en wat 

er tijdens het werken zoal in ze omgegaan is. 

 
Kringgesprek 

 

Overigens kunnen ook andere gespreksvormen op ‘leren leren’ 

gericht worden. Neem het kringgesprek. Daar vertellen 

leerlingen niet alleen over wat ze op sociaal-emotioneel gebied 

hebben ervaren, maar tegelijk ook over hun leerervaringen op 

dat domein: hoe ze over verdriet heen komen, hoe ze 

vertwijfeling overwinnen, hoe ze een vriendschapsband 

herstellen, enz. 

Onze ervaring is wel dat leerlingen niet uit zichzelf daarbij naar 

de diepere laag van het leerproces gaan, maar vaak 

oppervlakkig bij de uitwendige verschijnselen blijven of bij de 

behandeling van de feiten die zijn aangebracht. Het is pas onder 

impuls van de leerkracht die het gesprek coacht en die 

doorvraagt, dat de aanbreng - en dan nog met veel moeite - een 

diepere dimensie krijgt. In het kader van ‘leren leren’ (op 

affectief vlak) zal je als leerkracht vaak de vraag moeten stellen: 

waarom doe jij dat en niet dat? Wanneer voelen we vaak ...? 

Hoe kom je er dan uit? Wat kunnen we in de toekomst maar best 

doen of niet doen als we een stap vooruit willen komen in ...? 
 

Met begeleiding 
kán het 

 

Als leerkracht mag je met andere woorden niet verwachten dat 

‘leren leren’ spontaan ontstaat als je leerlingen bij elkaar zet 

zonder vorm van begeleiding. Daarentegen blijkt dat je mét 

volgehouden begeleiding bij leerlingen van het basisonderwijs 

al een hele weg kunt afleggen in het bewustmaken en aan 

elkaar doorgeven van leerstrategieën en –houdingen.  

Leerkrachten die de piste van het spreken of reflecteren over 

leren een tijd aanhouden, constateren dat leerlingen daar 

bedrevener in zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Kinderen 

gaan na een zekere tijd zelfs het voortouw nemen op dit 

gebied. Ook zonder dat ze ernaar worden gevraagd, vertellen 

ze gaandeweg meer over hun werkwijzen en over wat in ze 

omging toen ze met iets bezig waren. Ze blijken ook goed in 

staat om de aanpak van anderen te verwoorden, te beoordelen 

of anderen aanwijzingen te geven. Waar ze in het begin andere 

leerlingen nog om hun fouten uitlachen (de bekende hilariteit 

bij een fout van de andere), worden ze later mededeelzaam 

over hun leerstrategieën en -houdingen. 
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Groepswerk 

 

 

Ook groepswerk kan voor ‘leren leren’ een goede voedings-

bodem zijn. De kinderen kunnen er bijvoorbeeld afspraken leren 

maken, het belang ervaren van naar elkaar (kritisch, 

invoelend...) te luisteren, leren voortdurend rekening te houden 

met het doel van een opdracht, het samenwerken leren 

bewaken en bijsturen. De aard van de leeromgeving nodigt uit 

om die vaardigheden te verkennen en toe te passen. Door ‘leren 

leren’ aan leeromgevingen te koppelen met een sterk interactief 

karakter geeft je het een sociale dimensie mee. ‘Leren leren’ is 

inderdaad geen louter individuele aangelegenheid maar wordt, 

zoals elk leerproces, door het dialogale of communicatieve 

gevoed. 

Hier past uiteraard weer de kanttekening dat groepswerk zonder 

begeleiding door de leerkracht vaak weinig oplevert. Vooral 

zwakke leerlingen komen gemakkelijk aan de zijlijn van het 

leerveld te staan, als de leerkracht de groep maar laat begaan. 

Op eigen initiatief komen de leerlingen niet spontaan tot 

procesevaluatie of reflectie op het fundament van goed 

samenwerken. Zij richten zich op het resultaat en beschouwen 

zwakke leerlingen al eens als een resultaatbelemmerend 

element. 

 ALS LEERKRACHT MODEL STAAN c

 Het voorbeeld geven 

Wat mensen van anderen zien, doen ze vaak na, vooral als die 

andere iemand is waar ze vertrouwen in stellen of waar ze naar 

opkijken. Dat principe geldt zeker voor complexe gedrags-

veranderingen zoals ‘leren leren’. Zo kan een leerkracht in zijn 

lessen aantonen hoe informatie verwerkt kan worden, hoe 

problemen kunnen worden aangepakt, en hoe je de 

werkelijkheid beschouwend tegemoet kunt treden. 

 
Goede voorbeelden 

 

Wat valt er zoal uit goede onderwijspraktijk van de leerkracht op 

te steken?  

- De leerlingen worden eraan gewoon dat een thema wordt 

opgestart met de vraag: Wat kennen we hierover al? 

- In een inleidend gesprek wordt duidelijk gemaakt wat nu juist 

de bedoeling (lesdoel) is van de activiteit. 

- Een nieuw onderwerp wordt best in een ruimer (zingevend 

geheel) geplaatst. 

 Dat doet de leerkracht door vragen te stellen als: Waar zijn we 

in onze lessen mee bezig? Waar past deze les dan wel? Wat 

weten en kunnen we al, uit voorgaande activiteiten? Zo leren 

bv. de leerlingen elk 'nieuw hoofdstuk' uitwerken vanuit een 

overzicht over het geheel. 

- Als je met de klas of bij de individuele begeleiding van 

leerlingen met iets van start gaat, verwijder je wat de 

aandacht kan afleiden (rommel van de tafel, wat je nodig hebt 

overzichtelijk gereed leggen, stoppen met zenuwachtig door 

elkaar te praten...). 

- In de lessen worden verbanden gelegd tussen de leerinhouden, 

en de leerkracht bouwt er een bordschema mee op. 
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- Om de zaken beter te begrijpen wordt naar verschillende 

voorbeelden en niet-voorbeelden gezocht. 

- Er worden kritische vragen gesteld. 

- In de lessen wordt er teruggeblikt op wat er geleerd werd. De 

essentie wordt vastgezet (opgeschreven, als besluit verwoord, 

met pictogrammen voorgesteld...). 

- De leerkracht toont hoe zijn verwondering over iets, vragen bij 

hem oproept. 

- Vooral ook de attitudes waarmee een leerkracht bepaalde 

taken spontaan aanpakt werken aanstekelijk op de leerlingen: 

systematisch of planmatig werken, ordelijkheid, je niet 

ontmoedigd maar geprikkeld tonen door de problemen die je 

tijdens activiteiten ontmoet, bij twijfel de gepaste 

informatiebron raadplegen, niet zenuwachtig maar rustig en 

geconcentreerd werken... 

 
Slechte voorbeelden 

 

Het effect van het voorbeeld speelt echter ook in negatieve zin. 

Een leerkracht die bij de leerstof bv. banale vragen stelt en de 

leerlingen niet tot zoeken uitnodigt, zet de leerlingen op het 

verkeerde spoor. Zij gaan dan nl. op zoek naar strategieën om 

op zijn vragen het gewenste antwoord te kunnen geven en 

drijven daardoor weg van waar het bij leren echt op aankomt. 

Dat het schoolse leren soms weinig ontwikkelend werkt, is een 

kritiek die in dat geval maar al te goed opgaat.  

De leerkracht draagt dus een zware verantwoordelijkheid inzake 

‘leren leren’, alleen al omdat zijn manier van onderwijzen bij de 

leerlingen een impliciete oriëntatie op leren oproept. 

 

 

Wat er vanbinnen gebeurt transparant maken 

 

Behalve door je voorbeeldgedrag dat de leerlingen gaandeweg 

imiteren, kun je als leerkracht ook op een bewustere manier 

voor de leerlingen model staan. Dat kan door de leerstrategieën 

en -houdingen waarmee jij als ervaren probleemoplosser de 

zaken aanpakt voor de leerlingen te expliciteren.  

 

De kleuteronderwijzer die meespeelt met de leerlingen, kan door 

te vertellen waarom ze iets voorstelt of doet, het spel voor de 

leerlingen 'leerrijker' maken. Of je kunt als partner van de 

leerlingen deelnemen aan een kringesprek of een leergesprek. 

Bij het leergesprek kun je hardop denken terwijl je een probleem 

oplost: Wat moet ik zoeken? Wat weet ik al? Ik trek mij nu even 

niets aan van ... Ik probeer ... neen, ik probeer ... want dat is 

net hetzelfde als ... (analogie) Even controleren ... Volgende stap 

... Ik zie het niet meer ... niet opgeven ... ha toch ... dat is fijn! 

... Maar dat weet ik niet meer ... even nakijken in ... . Het wordt 

tijd dat ik eens alles op een rij zet (schematiseren). Hoe komt 

het dat ik daar fout zat? Daar moet ik in het vervolg op letten, 

bijvoorbeeld bij opdrachten in de zin van ... 

 
De leerkracht opent 
zijn leervoorraad 
 

Het leerrijke van zulke momenten is dat de leerlingen horen 

en zien wat anders voor ze verborgen blijft. Ze zien de 

leerkracht immers doorgaans alleen met gemak de ene hindernis 

na de andere nemen en ze hebben geen zicht op de middelen 

waarvan hij zich bedient. Zo krijgen kinderen misschien wel de 

indruk dat bij volwassenen alles vanzelf gaat. En dat er bij 
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iemand die iets leert allerhande gevoelens meespelen, ontgaat 

hen helemaal.  

Door je leerprocessen transparant te maken, door 

bijvoorbeeld toe te geven welke moeite jij als leerder hebt of 

gehad hebt met het leren van een of andere materie en door te 

verklappen welke strategie je toepast om uit het probleem te 

geraken, laat je als leerkracht de leerling voluit profiteren van je 

opgebouwde leerervaring. 

Van inzien naar 
toepassen 

 

Uiteraard gaat het hier nog maar om 'inzien'. De stap die 

leerlingen moeten zetten voor ze strategieën en attitudes zelf 

gaan toepassen, is nog altijd groot. Van een eenmalig appel aan 

de leerlingen om iets niet uit het oog te verliezen, mag niet veel 

worden verwacht. Leerkrachten zullen veeleer permanent aan 

dat soort leerdoelen moeten werken, willen ze een redelijk 

niveau van integratie of verankering realiseren.  

 

Slechts door veel gevarieerde toepassing van leerstrategieën en 

-houdingen in uiteenlopende onderwijssituaties zal er langzaam 

iets tot stand komen. 

 

Tijdrovend? 

 

De practicus kan opmerken dat de voorgestelde optie tijdrovend 

is en verhindert dat er in de les veel nieuwe stof gezien wordt of 

technieken worden aangeleerd. En inderdaad, als het alleen gaat 

om kennisoverdracht en om leerlingen snel bepaalde prestaties 

te laten leveren, is zo'n aanpak op het eerste gezicht niet 

efficiënt. Als echter meer tijd wordt uitgetrokken om dat alles te 

leren, dan verwerven de leerlingen uiteindelijk procedures om 

veel meer te verwerken dan wat ooit op school ter sprake kan 

komen. Dat door tijd uit te trekken voor ‘leren leren’ 'tijd 

verloren wordt', is vanuit dat perspectief moeilijk vol te houden. 

In de praktijk is meermaals bewezen dat als ‘leren leren’ als 

doelstelling ernstig genomen wordt, de leerlingen uiteindelijk 

veel tijd winnen. Het is dus een duurzame investering. 

Als het om ontwikkeling gaat op affectieve domeinen, zijn 

beschouwende momenten des te noodzakelijker. Met 

standaardantwoorden op de vaak diepzinnige vragen van de 

leerlingen kun je de weg naar leren omgaan met gevoelens en 

naar zingeving niet verkorten. De 'tijdrovende' dialoog met de 

kinderen is immers van wezenlijk belang om ze middelen te 

helpen ontdekken waarmee ze geleidelijk zelf met hun emoties 

leren omgaan of het leven leren beschouwen. 

1.3.6 Lessen in ‘leren leren’ 

 STUDIEMETHODES LEREN a

 In de praktijk zien we dat als op school ‘leren leren’ aan de orde 

is, de aandacht vaak regelrecht uitgaat naar speciale lessen over 

hoe het best studeren, over lessen leren en over huiswerk 

maken. 

Thema's van dergelijke lessen zijn: goede gewoonten i.v.m. 

©



 

Hoofdstuk 1: Visie op ‘leren leren’, 2013-09-30  32 

tijdsindeling en werkverdeling (agenda gebruiken); ordening van 

de werkruimte; inzien wat storend werkt tijdens het studeren en 

wat concentratie bevordert; hoe je te concentreren, goede 

aantekeningen, schema's of samenvattingen maken; jezelf 

overhoren; doeltreffend herhalen en inoefenen; en allerlei 

strategieën van begrijpend lezen.  

Het leren waarover het gaat, is dus vooral leren van en met 

teksten, theoretische kennisinhouden verwerken en 

reproduceren, leren op jezelf. 

 
Leerpakketten 

 

Voor die thema's worden vaak expliciete onderwijs-

momenten uitgetrokken. Er wordt een soort programma 

ontworpen, gekoppeld aan onderwijsleerpakketten. In het 

basisonderwijs wordt daarbij al eens teruggegrepen naar 

materiaal dat oorspronkelijk voor leerlingen van de eerste jaren 

van het secundair onderwijs is opgesteld. Overigens komt de 

vraag om iets te doen aan ‘leren leren’ niet zelden van ouders 

die bekommerd zijn om de vlotte overgang van hun kind naar 

dat secundair onderwijs. 

Na wat in de voorgaande paragrafen is uiteengezet, is het 

duidelijk dat we hier met wel een zeer specifieke en te beperkte 

vorm van ‘leren leren’ en onderwijs in ‘leren leren’ te maken 

hebben. Zo lang leerkrachten zich in de praktijk (bij de 

schoolwerkplanning) bewust zijn van die beperkte optie, is er 

niets aan de hand. Wel integendeel, naarmate de leerlingen 

ouder worden zullen ze immers voor het zelfstandig studeren 

strategieën en houdingen moeten verwerven. Positief aan veel 

initiatieven is de systematische aanpak waarvoor geopteerd 

wordt: uitgaan van duidelijke einddoelen en tussendoelen die 

stap voor stap in instructiemomenten aan bod komen. Het feit 

dat er bij de lessen ook leermateriaal wordt gebruikt, is 

eveneens een pluspunt (bv. een kaart met aandachtspunten 

waar regelmatig kan naar teruggegrepen worden). 

 
Van weten naar 

toepassen 
 

We moeten echter wel goed in de gaten houden dat we met 

dergelijke activiteiten slechts aanzetten geven voor de 

gedragsverandering die we op het oog hebben. Het gaat 

namelijk vooral om specifieke gewoontevorming, om weten en - 

in het beste geval - om inzien. Het kunnen toepassen van het 

geleerde in de passende omstandigheden is een volgende stap. 

Die is niet zo programmeerbaar en hij moet in de begeleiding 

van diverse leertaken verweven zitten. Je moet ‘leren leren’ als 

het ware meenemen als aandachtspunt bij wat je doet, les na 

les, maar ook leerjaar na leerjaar.  

Je kunt als team dan ook niet stellen dat er op school voldoende 

'aan ‘leren leren’ wordt gewerkt' als dat zich beperkt tot een 

lessenreeks over 'hoe studeren?' in het zesde leerjaar. 

 
Leren is meer dan 
studeren 

 

Bovendien moet je als team nog op iets attent zijn. Namelijk dat 

je, als je het met je leerlingen over leren hebt, de eenzijdige 

visie daarop niet overdraagt en versterkt. Een visie als: leren is 

studeren, is kennis in je geheugen opslaan om die bij toetsen te 

kunnen reproduceren. Wie enkele boekjes over ‘leren leren’ 

doorneemt, krijgt wel eens de indruk dat het bij leren alleen 

daarom te doen is. 

Leerlingen moeten ‘leren leren’ in een ruimer perspectief zien 
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te plaatsen: ‘leren leren’ is jezelf leren sturen, van anderen 

trachten op te steken hoe je een taak best aanpakt, je over je 

aanpak bezinnen voor je begint, blijven stilstaan bij een goede of 

zwakke prestatie en er je lessen uit trekken, problemen op een 

zelfgekozen manier te lijf gaan, enz. 

 HUISWERKBEGELEIDING b

Aanleiding en 
toepassing 
 

Als een school ervoor kiest huiswerk te geven, moet ze zich 

bewsut zijn van het feit dat huiswerk vooral een aanleiding 

i.p.v. een instrument is om te ‘leren leren’. Op zichzelf zetten 

vormen van zelfstandig leren weinig zoden aan de dijk. Dat wil 

zeggen indien de leerlingen enkel opdrachten meekrijgen en 

nadien zonder meer het afgeleverde werk verbeterd en gescoord 

terugkrijgen. 

 

Huiswerk past vooral in het project ‘leren leren’ als het een 

toepassing is van wat in de klas aan de orde was. 

Bijvoorbeeld een toepassing op markeren van het belangrijkste 

in een tekst, een schema maken zoals dat in de klas werd 

geleerd, inoefenen volgens een procedé dat in de klas werd 

toegepast, een schrijfopdracht uitvoeren met de strategiekaart 

uit de les schrijven, iets maken met het werkplan dat in de klas 

werd opgesteld of in de les vraagstukken ter sprake kwam, je 

tijd goed besteden als je aan een opdracht werkt, enz.  

 

Huiswerk levert ook materiaal om nadien met de leerlingen over 

'hun leren' en over 'leren in het algemeen' te spreken. 

Bijvoorbeeld over: Waar ligt de oorsprong van veel gemaakte 

fouten? (bv. uit het hoofd leren wat je moet trachten te 

begrijpen) Hoe werk je vlot? Wat moet nog meer ingeoefend 

worden en hoe? Hoe kun je nieuwe dingen ontdekken? Waaruit 

kan een volgend interessant huiswerk bestaan? 

 
Begeleiding 

 

Begeleiding van huiswerk kan klassikaal worden aangepakt, 

maar een geïndividualiseerde aanpak is zeker zo noodzakelijk. 

Huiswerk kan namelijk deel uitmaken van ondersteuning op 

maat van leerlingen met specifieke problemen. 

 

Dikwijls doe je er als leerkracht goed aan ook de ouders erbij te 

betrekken. Niet dat je van ouders gaat verwachten dat zij 

inhoudelijk kunnen ondersteunen. Zij kunnen hun kind wel 

aanmoedigen of zorgen voor gunstige voorwaarden waarin hun 

kind zijn leertaken kan uitvoeren (bv. in een rustige omgeving, 

directe belangstelling tonen). De ondersteunende leerkracht met 

een specifieke zorgtaak kan het werk van de klasleraar 

ongetwijfeld aanvullen. 

 

Om de zelfsturing van kinderen te stimuleren kan het ook nuttig 

zijn ze voor zichzelf of voor de hele groep taken te laten 

bedenken. Dat zijn dan taken die interessant zijn om wat in de 

klas aangebracht is, vast te zetten, in te oefenen, eens op een 

eigen manier te leren uitwerken. Zo krijgen de leerlingen in de 

gaten dat huistaken hún zaak kan dienen. 
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 DENKSTIMULERENDE PROGRAMMA’S c

 Denkstimulerende programma's stammen uit de diagnostische 

en therapeutische sfeer. Bij ons heeft vooral het buitengewoon 

onderwijs er ervaring mee opgedaan. Beknopt gesteld bestaan 

denkstimulerende programma's uit een aantal korte 

lesmomenten die de klasleerkracht wekelijks met 

denkoefeningen vult. De aanknopingspunten zijn leertaken die 

(in bepaalde programma's) op een reeks werkbladen staan. Het 

gaat bv. over oefeningen en lessen i.v.m. goed waarnemen, 

bruikbare en niet-bruikbare informatie scheiden, vergelijken, 

classificeren, tijdsrelaties toepassen, illustraties interpreteren, 

woorden leren om mentale handelingen te kunnen beschrijven, 

je mogelijkheden kunnen inschatten, inzicht verwerven in de 

oorsprong van (eigen) succes en falen, systematisch werken. 

 
De verander-
baarheid als 
uitgangspunt 

 

Aan de oorsprong van die instrumenten ligt R. Feuerstein met 

zijn theorie van de 'gemedieerde leerervaring'. Vanuit zijn werk 

met kansarme kinderen en kinderen met leerachterstand 

ontwikkelde hij een theorie die het volle pond legt op de 

veranderbaarheid (modificeerbaarheid) van elk individu. 

Ieder kind kan beter leren denken als het daarbij maar geholpen 

wordt. De leerkracht is in die zin een mediator van het denken.  

 
Inhoudsvrij 

 
Bij die wat aparte benadering van ‘leren leren’ kun je de 

bemerking maken dat de minilesjes niet echt in het gewone 

curriculum hun aanknopingspunt vinden. Het zijn inhoudsvrije 

oefeningen waarin strategieën en houdingen worden geleerd 

die nadien in probleemsituaties uit het dagelijks leven hun 

toepassing krijgen. Dat inhoudsvrije karakter wordt een voordeel 

genoemd omdat leerlingen met nogal wat negatieve ervaringen 

met het schools onderwijs, door de taken niet meteen worden 

afgeschrikt. 

Maar het curriculumonafhankelijke karakter kan net zo goed als 

een zwakke kant van de programma's worden beschouwd. De 

relatie met de dingen waar men in de les mee bezig is, is nl. 

voor de leerlingen niet zo duidelijk. De transfer naar de 

(inhoudsgebonden) leerdomeinen en curricula kan te zwak zijn. 

En het enigszins geïsoleerd programma kan de gewone leerlijnen 

en lessen doorkruisen. In de praktijk trachten de leerkrachten 

dan ook terecht de band te leggen met de inhoud van de lessen. 

 
Principes 

 
Als wij de denkstimulerende programma's hier ter sprake brengen, 

is dat vooral omwille van de waardevolle principes (bv. m.b.t. 

mediatie) die aan de programma's ten grondslag liggen. Vanuit 

een specifieke hoek, nl. de hulp aan leerbedreigde kinderen, wordt 

eens te meer op het belang gewezen van metacognitie of leren 

reflecteren op eigen leren, van procesgericht i.p.v. 

productgericht werken, van de leerlingen profijt te laten halen uit 

de leerervaring van de leerkracht, van een interventiestijl die de 

kinderen (ook de zwakste) laat ervaren dat zij zelf hun leren op 

een hoger peil kunnen brengen. Het verhaal van de 

denkstimulerende programma's illustreert overigens dat ‘leren 

leren’ in wezen altijd op dezelfde principes berust, ondanks het feit 

dat er op het vlak van de concrete aanpak verschillen kunnen zijn 

(bv. meer of minder programmagebonden). 
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1.3.7 Samengevat 

 Na de analyse van ‘leren leren’ als een proces bij de lerende, werd 

in dit hoofdstuk nagegaan hoe leerkrachten, door hun 

onderwijsaanbod, van leerlingen betere leerders kunnen maken. 

Essentieel daartoe is dat je ‘leren leren’ expliciet als een belangrijk 

leerdoel erkent, en het niet als neveneffect beschouwt dat 

waarschijnlijk of vanzelf optreedt. 

Dat betekent niet dat je er per se cursorisch of via een 

programma moet aan werken. Doelen van ‘leren leren’ dien je 

vooral in elke gewone les aan bod te laten komen. Ze zijn ook 

alsmaar nadrukkelijker in de leerplannen (de doelenlijst) voor 

diverse leergebieden terug te vinden. 

 

De weg waarlangs je die doelen realiseert, kun je niet herleiden 

tot het toepassen van bepaalde werkvormen of tot werken met 

onderwijsleerpakketten over ‘leren leren’. Van primordiaal belang 

is de houding van de leerkracht, met name zijn geloof in de 

ontwikkelbaarheid van ieders leervermogen, ook dat van de 

zwakke leerling. Aan die ontwikkeling draag je als leerkracht 

vooral bij door - globaal gesteld - aan de dieperliggende oorsprong 

van leergedrag te werken. Dat gebeurt in een leeromgeving die 

ruimte laat voor initiatief, voor zelf-ontdekken en zelf-sturen door 

de lerende. 

 

We beogen evenwel geen vrije ruimte zonder meer, maar een 

leeromgeving met leerprikkels, met modellen waarvan geleerd kan 

worden, tot en met momenten van direct en stapsgewijs 

onderwijs. 

 

In de dagdagelijkse klaspraktijk geef je als leerkracht impulsen 

voor ‘leren leren’ door de leerlingen uit te nodigen tot reflectie op 

hun leerproces (hun vruchtbare en onvruchtbare strategieën, de 

relatie tussen gekozen denkstrategieën en resultaten, tussen 

leerattitude en vorderingen). 

Wat daaruit naar voren komt, dient duidelijk als 'leer-middel' 

geëxpliciteerd en nadien dient regelmatig gezocht naar de 

toepasbaarheid in andere situaties. De transfer naar nieuwe 

contexten treedt niet vanzelf op maar dient begeleid. Dat kan o.m. 

door thematisch te werken en door de overdraagbaarheid van 

kennis, vaardigheden en attitudes i.v.m. ‘leren leren’ onder de 

aandacht te brengen.  

 

Dit alles kan in de didactische interactie tussen leerling en 

leerkracht plaatsvinden, maar leerlingen onderling kunnen 

elkaar daar ook bij helpen. Bijvoorbeeld als ze over de te volgen 

en gevolgde oplossingswegen met de hele groep of in een klein 

groepje gesprekken voeren en als ze daarbij door de leerkracht 

begeleid worden. 

 

De leerkracht is als vaardige leerder voor de leerlingen een bron 

van inspiratie. Leerlingen nemen uit zijn onderwijsprocessen die 

het leren bevorderen al automatisch leerstrategieën mee. Maar 

belangrijk ook is dat de leerkracht de altijd moeilijk waarneembare 

aanpak van leertaken voor de leerlingen zichtbaar maakt en 
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expliciteert. De leerlingen kunnen die leerstrategische 

vaardigheden dan tot eigen bezit maken. 

 

Er kan in daarvoor speciaal gereserveerde lesmomenten ook op 

die vaardigheden worden ingezoomd. Er zijn m.a.w. lessen over 

te organiseren. Maar in die lessen wordt niet meer dan een basis 

gelegd. De bewuste en gevarieerde toepassing is een werk van 

alle dag. 

De voorbereiding en bespreking van het huiswerk biedt daartoe 

een gelegenheid. 

 

Overigens is ‘leren leren’ meer dan leren studeren en 'lessen 

leren'. Op elk domein, zowel dat van het hoofd, van het hart en 

van de handen, kun je ‘leren leren’.  

Als leerkrachten hebben we op evenveel domeinen hulp te bieden. 

Het is een feit dat we meer weten over hoe je leerlingen op 

cognitief gebied kan helpen leren. De keuze van onze voorbeelden 

voor dit hoofdstuk (die dikwijls in de cognitieve sfeer liggen) 

illustreert dat eens te meer. Maar dat ontslaat ons niet van de 

opdracht om na te gaan hoe we ‘leren leren’ op het 

psychomotorische en het dynamisch-affectieve gebied met goede 

onderwijspraktijk kunnen realiseren. Je eigen leerproces kunnen 

sturen is op die gebieden immers niet minder belangrijk dan als 

het om kennisverwerking gaat! 

1.4 ‘Leren leren’ als voorwerp van schoolwerkplanning 

1.4.1 Aspecten van schoolwerkplanning 

 De vraag die bij dit hoofdstuk voorligt, is hoe je er als school in 

slaagt om ‘leren leren’ in je onderwijsaanbod daadwerkelijk te 

integreren. Zoals voor andere initiatieven om de onderwijs-

kwaliteit te bevorderen, kan ook voor ‘leren leren’ de school-

werkplanning het kader vormen. 

 

Je kunt je meer bepaald als team buigen over de volgende 

punten. 

 

1 Wat is ‘leren leren’? 

 

 Deze tekst kan wellicht bijdragen tot een ruime visie op de 

thematiek. Maar je kunt je ook intensiever laten informeren, 

bijvoorbeeld door de pedagogische begeleiding. Die kan 

informatie op maat verschaffen, en het met het team ook over 

de volgende punten hebben. 

 

2 Wat heeft ‘leren leren’ te maken met de realisatie van 

ons opvoedingsproject? (zie ook verder) 

 

 Met andere woorden: hoe willen wij ‘leren leren’ in onze school 

ingevuld zien? 

 De klemtoon zal alleszins op de grondhouding komen te liggen 

waarmee we als leerkracht àlle leerprocessen bij àlle leerlingen 

coachen, i.p.v. op training van studeervaardigheden. 

 Op zoek naar wat cement tussen verschillende vernieuwings-

initiatieven waartoe de school wordt opgeroepen, kan het team 
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in ‘leren leren’ best een aantrekkelijk actiepunt zien. Als ‘leren 

leren’ in die zin als prioriteit wordt gekozen, dient de 

werkplanning vervolgens op meer concrete aspecten gericht te 

worden. Die staan hierna. 

 

3  Om welke doelen gaat het? Wie doet wat? 

 

 Een karakteristiek van schoolwerkplanning is de teamgerichte 

aanpak van een prioriteit. Die geldt zeker voor werken aan 

‘leren leren’. Alle leerkrachten (van de eerste kleuterklas tot 

het zesde leerjaar) gaan na wat zij bewust of onbewust al 

doen i.v.m. ‘leren leren’, en ze rapporteren dat aan elkaar. Ze 

zoeken vooral uit of er wel voldoende samenhang en 

geleidelijke progressie zit in wat er nagestreefd wordt over de 

groepen of leerjaren heen. De plannen om aan ‘leren leren’ te 

werken hang je zo op aan een specifieke schooldiagnose of 

zelfevaluatie. Zulke evaluatie kan ertoe leiden dat nieuwe 

doelen geformuleerd worden of, waarschijnlijker nog, dat de 

doelen van ‘leren leren’ die in de leerplannen terug te vinden 

zijn, expliciet onder de aandacht komen. 

 

4 Zorgen we voor leeromgevingen die ‘leren leren’ 

bevorderen? 

 

 In alle klassen moeten de onderwijsstijl, de werkvormen, de 

leermiddelen en de benadering van evalueren het ‘leren leren’ 

ondersteunen. Aan zicht op doelen heb je immers niet genoeg. 

Je dient op basis van de diagnose van de feitelijke situatie ook 

over de kwaliteit en de gemeenschappelijkheid van de aanpak 

met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

5 Wie kan ons ondersteunen? 

 

 Niet zelden kom je er als team bij uit dat er voor het 

ondersteunen van acties input en ondersteuning van buiten 

nodig is: door de pedagogische begeleiding of nascholing. 

 

6 Zorgen voor communicatie met de ouders  

 

 Als je gedurende jaren aan ‘leren leren’ werkt, geef je een 

plooi aan de persoonlijkheid en het leven van de kinderen. Het 

is goed dat je als schoolgemeenschap daarover de ouders 

duidelijk informeert. Dat je ze duidelijk maakt dat de 

leerkrachten niet over één nacht ijs gaan. En ook dat het 

project pas kan slagen met de medewerking van de ouders. 

 Bij de schoolwerkplanning kan het niet anders dan dat die 

eerste verantwoordelijken voor de opvoeding als actieve 

participant worden erkend. 

1.4.2 Werken vanuit een visie, conform het opvoedingsproject 

 Terecht wordt sterk beklemtoond dat wat een school 

onderneemt, ingebed moet zijn in een onderwijsvisie. Dat is 

voor werken aan ‘leren leren’ niet anders. De zorg voor ‘leren 

leren’ dient met name in het eigen opvoedingsproject te passen 

en dat project moet er tegelijk vulling aan geven. 

In al wat voorafgaat, is aangetoond dat er nogal wat raakpunten 
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zijn tussen de optie om de leerlingen te helpen betere leerders te 

worden en de algemene uitgangspunten van het opvoedings-

concept van een katholieke basisschool. 

 

We denken dan vooral aan het volgende. 

 
Optimisme 
 

Werken aan ‘leren leren’ doen we vanuit een optimistische visie 

op de ontwikkelbaarheid van kinderen. Kinderen zijn geen 

louter product van een soort aangeboren of onveranderlijk 

vermogen, maar ze zijn actieve leerders. Zij kunnen door een 

gunstige leeromgeving ook allemaal groeien in leren. Ze kunnen 

bij het leren zelf het heft in handen leren nemen, i.p.v. alleen 

maar uit te voeren wat ze wordt voorgeschreven. 

 
De hele persoon 

 

 

Als we het over leren hebben bedoelen we de ontwikkeling van 

de hele persoon. Onderwijs in ‘leren leren’ is in die zin ook leren 

op alle persoonlijkheidsdomeinen. Het is niet eenzijdig gericht op 

intellectuele competenties. Anders gezegd: onderwijs in ‘leren 

leren’ wordt niet gedomineerd door de vraag "Hoe bereid ik de 

leerlingen voor op slagen in hogere studies?", maar veeleer door 

de vraag of we elke leerling er meer mens mee helpen worden. 

 
Zorg 
 

We gaan ervan uit dat alle leerlingen, als ze passende hulp krijgen, 

in staat zijn op hun niveau te vorderen in leer-bekwaamheid. 

Zwakke leerlingen zijn op het gebied van ‘leren leren’, meer dan 

sterke, aangewezen op pedagogisch-didactische hulp. Zij vinden 

bv. moeilijker zelf of met de steun van hun omgeving de weg naar 

vaardigheden en houdingen om doeltreffender te leren. Daarom is 

‘leren leren’ voor ons een facet van zorg. 

 
Klimaat van 
verbondenheid 

 

Om onze doelen te realiseren hechten we veel belang aan het 

opvoedingsklimaat en aan onze modelfunctie van de leerkracht. 

In een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen mag de 

analyse van oplossingswegen én fouten niet als bedreigend 

worden ervaren, maar als hulp. De leergroep of klas is een 

leergemeenschap. Kinderen voelen er zich verbonden met 

elkaar in die zin dat ze zich door leerervaringen uit te wisselen 

aan elkaar kunnen optrekken. Van die leergemeenschap maak je 

als leerkracht deel uit. Een leerkracht is niet zonder meer 

informatieverstrekker en beoordelaar van prestaties, maar 

begeleider van leerprocessen. En in die functie geef je de 

leerlingen ook volle toegang tot de processen die aan de basis 

liggen van bepaalde (zijn) competenties. 

 
In de diepte 
 
 

Met technieken en werkvormen wordt ernaar gestreefd in de 

diepte aan gedragsveranderingen en houdingen te werken, i.p.v. 

haastig op prestaties aan te sturen. 

 
Interactie 

 

Onderwijzen en leren in het algemeen, en ‘leren leren’ in het 

bijzonder, krijgen vorm door de interactie van leerkracht en 

leerlingen en van leerlingen onderling. Die coöperatieve context 

is een belangrijke bron van welbevinden en motivatie. 

Dat zijn enkele elementen waar een school attent op kan zijn als 

ze de relatie van ‘leren leren’ met haar opvoedingsproject 

onderzoekt. Zo kan de schoolgemeenschap ook verantwoorden 

waarom ze aan ‘leren leren’ wil werken en waarom ze dat wil 
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doen op de manier die zij gekozen heeft. 

  
De overheid 
 

Overigens volgt een school die ‘leren leren’ koppelt aan haar 

eigen opvoedingsproject, tegelijk de algemene beleidsoptie van 

de overheid.  We verwijzen daarbij ten eerste naar een 

kwaliteitskenmerk van de school-als-organisatie dat bij de 

schooldoorlichting als criterium gehanteerd wordt, namelijk: 

'werken vanuit een gezamenlijke doelgerichtheid'. 

Ten tweede verwijzen we naar wat decretaal i.v.m. leergebied-

overschrijdende eindtermen wordt opgelegd. Voor die 

categorie doelen, meer bepaald ‘leren leren’ en 'sociale 

vaardigheden': 

- moet de school een neergeschreven en expliciete visie hebben; 

- moeten de leerkrachten vertrouwd zijn met deze visie; 

- en moeten alle participanten erover ingelicht zijn. 

(zie: 25 februari 1997 - decreet Basisonderwijs – Memorie van 

toelichting - Art. 44) 

 

Aan een visie alleen heb je als school uiteraard niet genoeg. Die 

moet in de schoolwerking geconcretiseerd worden. Het volgende 

gaat over die aspecten van de schoolwerkplanning. 

1.4.3 Doelen verkennen en zorg voor samenhang  

Leerplannen 
 

Als we eenmaal weten wat we als team onder ‘leren leren’ in het 

algemeen zullen verstaan en als we het de moeite waard vinden 

om er bij voorrang aan te werken, dan kunnen we eerst 

opsporen waar ‘leren leren’ in de leerplannen voorkomt. 

Een team kan, zoals al werd gesteld, de leerplannen van de 

verschillende domeinen speciaal op ‘leren leren’ onderzoeken. 

Het zal dan constateren dat in de doelenlijsten al veel doelen 

voorkomen die met ‘leren leren’ te maken hebben, vooral in die 

rubrieken die gaan over strategieën en attitudes. 

 
Eindtermen 
 

Vervolgens kan een team ook de lijst met eindtermen voor 

‘leren leren’ erop naslaan. Wellicht valt dan op dat de lijst nogal 

smal is, zeker als je uitgaat van de brede invulling die wij aan 

‘leren leren’ geven. Maar dan moet je er wel rekening mee 

houden dat het bij eindtermen niet gaat om de operationalisering 

van een eigen opvoedingsproject. Bovendien zitten er bij de 

leergebiedgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen nogal 

wat doelen die van leerstrategische aard zijn of die attitudes zijn 

die evengoed onder het hoofdstuk ‘leren leren’ thuishoren. 

 
Meedragen in alle 
domeinen 
 

We laten hier in het midden wat een team met het resultaat van 

dat zoekwerk naar doelen precies hoort te doen. De doelen 

kunnen in een soort programma vastgelegd worden. Maar in 

elk geval dienen ze in de praktijk nagestreefd te worden. D.w.z. 

dat elke leerkracht van het team attent is op het feit dat in elke 

les of activiteit kansen zitten om ‘leren leren’ te bevorderen. En 

de leerkracht kan erop toezien dat wat de leerlingen in de ene 

lesactiviteit geleerd hebben, bij een passende gelegenheid in 

andere situaties of op andere leerdomeinen toepassen.  

Die zogenaamde horizontale band, van het ene domein naar 

het andere, is zeer belangrijk want ze laat de transferwaarde van 

dat soort doelen tot haar recht komen. Of anders gesteld: vanuit 

de toepassing binnen verschillende leergebiedcontexten worden 
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de doelen van ‘leren leren’ geleidelijk domeinonafhankelijk. 

 
Verticale samenhang 
 
 

Als je als team ‘leren leren’ plant, dien je ook toe te zien op de 

verticale samenhang in de doelen: wat komt het eerst en wat 

erna, hoe kunnen we in een opklimmend traject aan de 

eindcompetenties i.v.m. ‘leren leren’ werken? 

 

Het team kan in dat verband nagaan hoe de leerkrachten de 

kinderen al van in de kleuterklassen op weg zetten of zouden 

kunnen zetten. Ten onrechte wordt ‘leren leren’ vaak in de 

hoogste leerjaren van de lagere school gesitueerd, terwijl het 

reflecteren, plannen, kiezen, bij elkaar kijken, controleren, een 

taak afwerken, geconcentreerd bezig zijn enz., allemaal aspecten 

zijn van de zelfsturing waar een goede kleuterschool aan werkt. 

Denk daarbij meer concreet aan opvolgen van kalenders, aan 

terugblikmomenten en kringgesprek, aan kiezen bij spel-

momenten en hoekenwerk, aan de vele gesprekken die 

kleuteronderwijzers voeren om kleuters aan te zetten tot bewust 

kiezen en tot denken over hun activiteiten. 

 

Mochten die zelfsturende momenten meer naar de lagere school 

worden doorgetrokken, dan zou er wellicht meer i.v.m. ‘leren 

leren’ kunnen worden gerealiseerd. Leerkrachten lager en 

kleuteronderwijs moeten onder andere daarom afstemmen 

over hun werk. 

 

Hoe ouder de leergroep, hoe gedifferentieerder uiteraard de te 

leren basiscompetenties zullen zijn. Het analyseren zal er minder 

globaal zijn, het plannen bewuster of doelgerichter, het 

synthetiseren gestructureerder of vollediger, het toepassings-

gebied van probleemoplossingsvaardigheden ruimer dan de 

oorspronkelijke onderwijssituatie, de kritische vragen 

genuanceerder enz.  

 

Hoe bij dat alles het metacognitieve aan gewicht wint, kan ook 

eens van nabij bekeken worden. Bij jonge kinderen krijgt de 

vorming van goede leergewoonten terecht veel aandacht. Zo 

ervaren zij al doende wat goed is voor het leren. Bijvoorbeeld de 

gewoonte om zaken die afleiden te vermijden, om stil te zijn bij 

bezinningsmomenten, om bij de activiteit te blijven waar ze voor 

gekozen hebben, enz. Maar gaandeweg worden de kinderen 

gestimuleerd tot meer reflectie op die gewoonten. De 

metacognitieve kennis groeit. Er kan in toenemende mate een 

beroep worden gedaan op het zelfregulerend vermogen bij het 

uitvoeren van omvangrijker taken. 

 

Maar hoe dan ook, de ontwikkelings- of leerlijn i.v.m. ‘leren 

leren’ start bij de jongste groep en niet in op het moment dat het 

secundair onderwijs in zicht komt. 

1.4.4 Werken aan een leeromgeving die ‘leren leren’ stimuleert  

 Om de doelstellingen i.v.m. ‘leren leren’ op termijn te bereiken is 

het ook essentieel dat alle leerkrachten van een school 

gelijkgericht werken aan de vooropgestelde doelen. Een team 

zal daarom de hele methodiek moeten bekijken vanuit de vraag 

of de onderwijspraktijk, de ingezette middelen en het 
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opvoedingsklimaat het ‘leren leren’ wel bevorderen. 

 

Bij een soort zelfbevraging of –evaluatie kan dat onder de loep 

worden gelegd. 

 
Onderwijsstijl en 

klasklimaat 
 

Zijn de onderwijsstijl en het klasklimaat van die aard dat de 

leerlingen strategieën en houdingen verwerven waarmee ze hun 

leren zelf in handen leren nemen? 

Voelen de leerlingen zich veilig om vrijuit over hun probeersels te 

spreken? Benadert de leerkracht elke leerling individueel? Is er 

ruimte voor interactie en tijd voor beschouwing? Krijgen de 

leerlingen de kans om eigen wegen te kiezen? Heerst er een 

sfeer van natuurlijke discipline? 

 
Werkvormen 

 
 

Welke werkvormen hanteren we? Moeten we ze nog meer op 

‘leren leren’ afstemmen? Wordt er voldoende gekozen voor 

werkvormen die de leerlingen aanzetten tot actieve verwerking 

van informatie, tot het zelf oplossen van problemen, tot reflectie 

op het eigen leerproces, tot zelfsturing? Is er ruimte voor vrije 

keuzeactiviteiten, projectmatig werken, spelen die besproken 

worden...? Is er ruimte voor een dagopening en -sluiting waar 

ter sprake komt wat we gaan leren en geleerd hebben voor 

later? 

 

Wordt huiswerk zodanig voorbereid en achteraf besproken dat 

de leerlingen er betere leerders van worden? Leren de leerlingen 

huiswerk ontdekken als een middel om aan een 'project' te leren 

werken waar ze zelf voor kiezen? 

 
Leermiddelen en  
klasinrichting 
 

Bevorderen de aangewende leermiddelen en de klasinrichting 

het ‘leren leren’? Valt er aan het speelgoed of spelmateriaal 

genoeg te ontdekken? Zijn er pictogrammen in de klas waarmee 

taken en stappen in een procedure kunnen worden voorgesteld? 

Komen er in de gebruikte schoolboeken taken voor die verder 

gaan dan informatie opslaan, technieken inoefenen of problemen 

oplossen op een strikt omschreven manier? M.a.w. zijn er taken 

met een open karakter, complexe taken die de leerlingen 

eventueel samen met anderen dienen aan te pakken? 

Is er in de handleiding bij het handboek niet alleen aandacht 

voor de domeinspecifieke kennis, maar ook voor strategieën om 

kennis te construeren (verbanden te zien) en taken aan te 

pakken? 

Suggereert de handleiding bv. de leerlingen zelf 'een leerrijke 

opdracht' (ev. huistaak) bij het tekstmateriaal te laten bedenken, 

samen een controlekaart of een stappenplan te ontwerpen, 

iemand uit te nodigen om over zijn werk te praten en hem 

vragen te stellen over hoe je zo'n werk leert? 

Zijn de documentatiebronnen of naslagwerken in de klas of 

op school ook voor de leerlingen toegankelijk? Werkt de 

bibliotheek behoorlijk?  

Is de schoolagenda opgevat als een instrument om te leren 

plannen, om vooruit en terug te blikken op wat er geleerd wordt? 

Of blijft het bij kopiëren van wat de leerkracht plant (en 

dicteert)? 

 

Moeten de leerlingen de hele dag in rijen achter elkaar zitten of 

kan de klas zodanig worden ingericht dat de interactie tussen 
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de leerlingen bevorderd wordt? Kan daar wel echt met elkaar 

gecommuniceerd worden? Kan men zich met anderen eens in 

een hoek terugtrekken om een taak onder eigen 

verantwoordelijkheid te leren uitvoeren? Zijn er ook ruimten 

buiten de klas waar dit tot stand komt? 

 

Zijn bepaalde boekjes i.v.m. ‘leren leren’ de moeite waard om 

te worden aangeschaft? 

Biedt de klasomgeving mogelijkheden om zelf bepaalde 

activiteiten te kiezen? 

 
Evaluatie en extra 
ondersteuning 

Wordt er door de leerlingen uit evaluatiemomenten echt 

geleerd of wordt de evaluatie veeleer controlerend en 

sanctionerend opgevat? Bij evaluatie die tot ‘leren leren’ wil 

bijdragen zijn de eindprestaties ten hoogste een signaal of een 

aanknopingspunt om het leerproces dat aan de basis van die 

prestaties ligt onder de loep te leggen (foutenanalyse, 

explicitering van waardevolle strategieën...). 

 

In die zin hebben rapportcijfers op zichzelf niet veel te 

betekenen. Als je de leerlingen niet helpt ervaren en inzien wat 

ze aan hun leren kunnen doen, sterken herhaaldelijk lage cijfers 

voor een bepaald vak hen alleen maar in hun overtuiging dat ze 

niet goed zijn voor ..., niet slim of niet handig genoeg zijn, enz. 

En dat soort 'zelfkennis' remt ontwikkeling of leren af. 

 

Aansluitend daarbij kan het team nagaan of er extra 

inspanningen nodig zijn voor leerlingen met een opvallende 

ontwikkelings- of leerachterstand. Zo kan aan het licht komen 

dat een tweede leerkracht of zorgleerkracht meer in de diepte 

moet werken i.p.v. voor de leerlingen alleen maar extra 

oefeningen te voorzien. Of bij de diagnose van de zorg op school 

kan duidelijk worden dat leerlingen falen omdat ze met hun 

gevoelens niet weten om te gaan. Dan moet aan ‘leren leren’ op 

dat domein worden gewerkt, i.p.v. alleen aan het verstaan van 

de stof. 

1.4.5 Samenwerking met de ouders 

Inlichten over de 
optie 

 

De mogelijke inbreng van de ouders op het gebied van ‘leren 

leren’ is niet vanzelfsprekend. Het gaat hier immers om een 

complexe onderwijsaangelegenheid. Vooral belangrijk is dat de 

ouders worden ingelicht over de optie die een team neemt 

inzake ‘leren leren’. Bijvoorbeeld dat door het accent te leggen 

op leerstrategische vaardigheden en houdingen, de loutere 

kennis-vermeerdering niet op de voorgrond staat, en dat hun 

kind op school niet zonder meer voorbereid wordt op het 

schoolse leren. Die boodschap kun je als team al herkenbaar 

maken in je wijze van rapporteren, bijvoorbeeld door via 

geschreven commentaar te verwijzen naar de leerhouding van 

het kind. 

 
Oudercontacten 
 

Het algemeen oudercontact met de groep ouders is bij uitstek 

het kanaal om de aanpak in de klas vanuit de visie op leren te 

verduidelijken. Maar zeker ook tijdens individuele ouder-

contacten kan dit ter sprake komen. De gesprekken worden 

dan uiteraard niet toegespitst op behaalde cijfers en klas-
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gemiddelden, maar op het leergedrag en de houdingen van het 

kind. 

 
Partner worden Als de ouders deze krachtlijn van het opvoedingsproject goed 

begrijpen, kunnen ze ook een partner zijn bij de realisatie van 

dat project. Dat wil vooral zeggen dat zij hun kind altijd laten 

voelen dat ze geloven in zijn leervermogen, dat ze hun kind niet 

met andere kinderen maar met het kind zelf (zijn individuele 

vorderingen) vergelijken en dat ze het in zijn ontwikkeling niet 

mogen hinderen door bijvoorbeeld taken in zijn plaats te doen. 

Ouders kunnen ook goede partners worden als zij de 

voorwaarden voor (leren) leren verzorgen, als zij voor voldoende 

structuur zorgen in de leer- en leefomgeving van het kind en als 

ze beschikbaar zijn om met het kind te communiceren over wat 

goed leren van ze vraagt. 

 

Als we het specifiek over ‘leren leren’ hebben op affectief domein 

is de veilige thuissituatie uiteraard een leeromgeving die de 

school nooit kan evenaren. Dat naar de school op dat gebied 

vaak teveel verantwoordelijkheid wordt toegeschoven is helaas 

te vaak de realiteit. 

1.4.6 Samengevat 

 ‘Leren leren’ kun je bekijken als het werk van elke leerkracht in 

de klas, maar je kunt het ook als een gemeenschappelijke 

opdracht benaderen. Willen we dat de leerlingen groeien in 

‘leren leren’, dan dienen we er van in de kleuterschool tot het 

zesde leerjaar aan te werken, geïnspireerd door dezelfde 

principes. Evaluatie van de feitelijke situatie, overleg en samen 

plannen dringen zich dan op. 

Het onderzoek en het overleg gaan zowel over de waartoe- als 

over de hoe-vraag. Over doelstellingen en methode zeg maar. 

Het is belangrijk dat een team de doelen van ‘leren leren’ altijd 

tegen de ruime achtergrond van het eigen opvoedingsproject 

plaatst. Je werkt als team immers aan ‘leren leren’ omdat je het 

essentieel vindt om je project te realiseren. 

 

Vanuit de praktijk kun je - denkend aan het hele pakket 

leerplannen - misschien opmerken dat er zovéél 'belangrijk' 

wordt genoemd. Het thema ‘leren leren’ kan je evenwel helpen 

eenheid te ontdekken in het gevarieerde curriculumaanbod. 

Vanuit dat perspectief kun je constateren dat er veel 

gemeenschappelijks is in de doelen van de verschillende 

leerdomeinen, namelijk dat veel van ons onderwijs uiteindelijk 

op een aantal breed toepasbare leerstrategieën en -houdingen 

gericht is. 

 

Het thema ‘leren leren’ pak je als team het best aan zoals elke 

andere prioriteit waar je in de context van schoolwerkplanning 

werk van maakt. Dat doe je door in stappen te werken, daarbij 

geruggesteund door interne en externe begeleiding. 

Onderwijs in ‘leren leren’ blijft hoe dan ook een veelomvattende 

opdracht. Het heeft banden met het onderwijsaanbod in alle 

leerdomeinen. Het heeft niet alleen met werkvormen te maken, 

maar vooral ook met een grondhouding t.a.v. opvoeden en 

onderwijzen. 
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 Het is de moeite waard om met het team na te gaan wat er op 

het vlak van ‘leren leren’ in de klaspraktijk al gerealiseerd wordt. 

Dan zal blijken dat je op school helemaal niet van nul vertrekt. 

Goede onderwijspraktijk is er namelijk altijd op gericht van 

leerlingen betere leerders te maken. Die vaak niet als dusdanig 

onderkende bijdragen tot ‘leren leren’ zijn wellicht het beste 

uitgangspunt om vervolgens uit te zoeken hoe ‘leren leren’ 

systematischer en explicieter in het onderwijsaanbod kan worden 

verwerkt. 
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 ‘LEREN LEREN’ – EEN RODE DRAAD IN ALLE LEERPLANNEN 2

De leerplannen zijn goedgekeurd, verspreid en vinden hun weg naar de klasvloer. In 

alle leerplannen zitten doelen van ‘leren leren’ verwerkt. Soms zijn ze duidelijk als 

kennis, vaardigheden en attitudes m.b.t. ‘leren leren’ herkenbaar, maar soms is dat 

ook minder het geval. Daarom gaan we in dit document na waar ‘leren leren’ in elk 

van de leerplannen terug te vinden is. Misschien ontdekken we dan dat we al vele 

doelstellingen van ‘leren leren’ in onze onderwijsleeractiviteiten meenemen. 

 

Bij elk leerplan geven we daarom aan welke leerplandoelen duidelijk naar ‘leren 

leren’ verwijzen. Niet alleen in de doelenlijsten maar ook in de krachtlijnen van het 

leerplan of in suggesties voor de aanpak zitten vaak aansporingen om van die 

belangrijke leergebiedoverschrijdende doelen werk te maken. Denk maar aan de 

suggestie om de leerlingen niet alleen maar allerlei zaken te laten doen maar ze ook 

uit te nodigen om te reflecteren over wat ze deden, stil te staan bij het eigen 

leerproces en dat van anderen, en daar dan lessen uit te trekken voor de toekomst. 

Of denk aan de soort opdrachten die we geven. De nieuwe leerplannen zetten ons 

vaak aan om open opdrachten te voorzien. Dat zijn taken waarbij de leerlingen zelf 

op zoek moeten gaan naar informatie en waarbij er dus nogal wat kansen open 

liggen om allerlei leervaardigheden in te oefenen of goede leerhoudingen te 

ontdekken. 

2.1 Alle leerplannen passeren de revue 

Voor elk leerplan geven we twee soorten verwijzingen. 

1 Welke leerplandoelen hebben met ‘leren leren’ te maken en welke eindtermen van 

‘leren leren’ komen daarmee overeen? (zie lijst van eindtermen hierna)  

2 In welke andere onderdelen van het leerplan vind je uitleg bij die doelen of 

aanbevelingen om aan die doelen te werken? Dat kunnen delen zijn uit de 

krachtlijnen van het leerplan of passages uit de suggesties voor de aanpak van het 

onderwijs. 

 

De leerplandoelen die met ‘leren leren’ te maken hebben brengen we onder in drie 

grote categorieën. 

1 doelen om strategieën te leren waarmee je kennis kan opbouwen en problemen 

kan oplossen; 

2 doelen om zichzelf te leren sturen; 

3 doelen om tot een goede leerhouding te komen. 

 

Volgens die categorieën groeperen we ook de eindtermen, waarvan hierna en ter 

informatie de volledige lijst is opgenomen, samen met enkele voorbeelden die de 

ontwikkelaars van de eindtermen geformuleerd hebben. 

©



 

Hoofdstuk 2: ‘Leren leren’ – Een rode draad in alle leerplannen, 2013-09-30 47  

2.2 Leergebiedoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’ 

 

Eindterm Bijvoorbeeld 

 

Strategieën om kennis op te bouwen en problemen op te lossen (*) 

 

1 De leerlingen kunnen losse gegevens 

verwerven en gebruiken door ze 

betekenis te geven en te 

memoriseren. 

 Door ze te situeren in een context 

 Door ze te omschrijven 

2 De leerlingen kunnen op 

systematische wijze verschillende 

informatiebronnen op hun niveau 

zelfstandig gebruiken.  

 

- In eenvoudige naslagwerken 

zelfstandig informatie opzoeken via 

alfabetische inhoudsopgave en 

register. 

- Bij een onderwerp trefwoorden 

aanduiden in een reeks. 

- Onder begeleiding, een 

documentatiecentrum consulteren 

bij een concrete opdracht waarbij 

catalogi worden gebruikt, materiaal 

doeltreffend moet worden 

opgespoord en informatie moet 

worden geselecteerd en bondig 

genoteerd. 

- Uit opgegeven radio- en 

televisieprogramma’s, kranten en 

tijdschriften, gevraagde gegevens 

noteren. 

- Naar aanleiding van een opdracht bij 

de juiste personen informatie 

vragen.  

 

3 De leerlingen kunnen op 

systematische wijze samenhangende 

informatie (ook andere dan teksten) 

verwerven en gebruiken.  

 

 

- Zich oriënteren door: 

- zich een beeld te vormen van de 

inhoud van een nieuwe tekst 

a.d.h.v. de titel, de illustraties, de 

tekeningen en de tabellen, 

- de structuurelementen van de 

tekst - alinea, paragraaf en 

hoofdstuk – te herkennen. 

- De informatie analyseren aan de 

hand van vragen (wie, wat, waar, 

wanneer, waarom, hoe). 

- In eigen woorden navertellen of 

verkort weergeven. 

- Verbanden leggen tussen: 

- Nieuwe informatie en informatie 

waarover ze reeds beschikken, 

- Afbeeldingen en de bijhorende 

tekst 

- De informatie structureren door in 

een tekst de belangrijke zaken aan 

te duiden. 

- De informatie verwerken: 
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- zeggen wat er precies moet 

gebeuren, 

- zelf eenvoudige instructies 

uitvoeren 

- verslag uitbrengen over het eigen 

werk. 

- De informatie, in functie van de 

gestelde eisen, inprenten om ze te 

gebruiken. 

 

4 De leerlingen kunnen eenvoudige 

problemen op systematische en 

inzichtelijke wijze oplossen.  

 

- Problemen onderkennen als 

problemen die in één aspect 

verschillen van de standaard-

opgaven. 

- Ze analyseren door  

- aan te geven wat gekend en wat 

te zoeken is, 

- te herformuleren,  

- op te splitsen in deelproblemen. 

- Mogelijke oplossingswijzen zoeken 

en afwegen. 

- De gekozen oplossingswijze 

uitvoeren. 

- Een gekozen oplossingswijze 

verwoorden. 

- De oplossing controleren door na te 

gaan of ze realistisch is en de 

oplossingsweg controleren door na 

te gaan of deze de passende is. 

 

Zelfsturing 

 

5 De leerlingen kunnen, eventueel 

onder begeleiding: 

 

5.1 hun lessen, taken en opdrachten 

plannen en organiseren, 

 

 

 

 

- Hun schoolagenda functioneel 

gebruiken. 

- Zeggen wat gevraagd wordt, en hoe 

ze te werk zullen gaan. 

- Op basis van eigen ervaringen 

uitleggen dat planning belangrijk is.  

 

5.2 hun eigen leerproces controleren en 

bijsturen.  

 

 

- Hun eigen leerproces bewaken 

door: 

- met voorbeelden aan te geven 

hoe ze zelfstandig kunnen 

werken, 

- uit te leggen dat sommige dingen 

geregeld herhaald moeten 

worden, 

- uit te leggen dat gewoon 

herlezen of kopiëren meestal niet 

effectief is, 

- diverse oplossingsmethoden 

onderling te vergelijken en de 

voor hem/haar meest geschikte 

methode te kiezen, 
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- in het oog te houden of ze 

uitvoeren wat gevraagd werd en 

middeltjes te gebruiken om 

informatie in het geheugen op te 

roepen. 

- Hun leerproces controleren en 

bijsturen door na te gaan of: 

- de oplossing realistisch en 

volledig is, 

- aan de verwachtingen werd 

voldaan, 

- de fouten werden gecorrigeerd 

met het oog op het vermijden 

van die fouten. 

Houdingen en overtuigingen 

6 De leerlingen kunnen op hun niveau 

leren met: 

6.1 nauwkeurigheid 

 
 

- Hun werkruimte en boekentas 

ordelijk schikken en organiseren. 

- Hun taken volgens afspraak maken 

 

6.2 efficiëntie - Hun materiaal klaarleggen voor de 

opdracht en het efficiënt gebruiken. 

6.3 wil tot zelfstandigheid - Er rekening mee houden dat de 

leerkracht niet onmiddellijk komt 

als deze om hulp wordt gevraagd 

 

6.4 voldoende zelfvertrouwen 

 

- Een nieuwe opdracht op een 

persoonlijke wijze aanpakken. 

-  Niet onmiddellijk ontmoedigd zijn., 

- Geduld tonen bij het oplossen van 

problemen. 

- Enige faalangst aankunnen. 

 

6.5 voldoende weerbaarheid - Voor hun eigen mening opkomen bij 

de aanpak van problemen. 

- Vragen stellen bij wat ze niet 

begrijpen. 

 

6.6 houding van openheid 

 

- Van elkaar leren bij het aanpakken 

van nieuwe leerinhouden. 

- Bruikbare oplossingen van anderen 

aanvaarden. 

- Andere oplossingen met de eigen 

oplossing vergelijken. 

 

6.7 kritische zin. 

 

- Zich vragen stellen bij de 

aangeboden informatie. 

- Hun eigen leren bevragen. 

 
(*) De gecursiveerde regels verwijzen naar onze indeling. Voor de eindtermen ‘leren leren’ basisonderwijs 
bestaat er geen indeling.  

Achtereenvolgens worden in het volgende deel de volgende leerplannen doorgelicht: 

bewegingsopvoeding, Frans, mediaopvoeding, muzische opvoeding, Nederlands, 

schrift, wereldoriëntatie, wiskunde. 
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‘Leren leren’ in het leerplan Bewegingsopvoeding 

2.2.1 Wat houdt dat in aan doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

 ET 2/ET 3 

 

 

 

 

      ET 4 

- De leerlingen voeren bewegingsopdrachten uit vanuit verbale 

opdrachten en/of visuele voorstellingen (symbolen, picto-

grammen, kijkwijzers, foto’s) en demonstreren deze aan 

medeleerlingen. (MC 4.2) 

 

- De leerlingen herkennen en begrijpen bewegingsproblemen en 

demonstreren en verwoorden creatief oplossingen. (MC 4.3) 

 DOELEN OM ZICHZELF TE STUREN b

   ET 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ET 5.2 

- De leerlingen kiezen zelfstandig materiaal en helpen een 

aangeboden bewegingslandschap inrichten (opruimen, 

klaarzetten), herstellen en aanpassen (met het oog op 

veiligheid en bewegingsmogelijkheden van zichzelf en anderen) 

(MC 5.1) 

- De leerlingen spreken regels af en leven ze na, maken 

groepsindelingen, spreken rollen (bv. uitvoerder, helper, coach, 

scheidsrechter) en taken af en passen ze aan (tactische 

principes). (MC 5.2) 

- De leerlingen kiezen zelfstandig en/of in overleg een 

bewegingsopdracht. (MC 5.4) 

 

- De leerlingen stellen zichzelf vragen over hun aanpak vóór, 

tijdens en na het oplossen van een bewegingsprobleem en 

sturen op basis hiervan hun aanpak bij. (MC 5.6) 

- De leerlingen geven verbale aanwijzingen en feedback als 

leerhulp naar medeleerlingen als ondersteuning van het eigen 

leerproces. (MC 5.7) 

- De leerlingen tonen in het experimenteergedrag dat ze de 

eigen mogelijkheden en begrenzingen aanvoelen, kennen en 

verleggen. Ze weten wat ze wel of niet kunnen (ZC 1.2) 

 DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN c

    ET 6.3 

 

 
 

    ET 6.4 

 

 
    ET 6.5 

 

 

 

    ET 6.6 

 

 

- De leerlingen starten gekende bewegingssituaties zelfstandig op 

en houden ze geconcentreerd in gang (MC 5.3) 

- De leerlingen kiezen zelfstandig en/of in overleg een 

bewegingsopdracht (MC 5.4) 

 

- De leerlingen ontwikkelen een zelfbewuste en assertieve houding 

(ZC 1.6) 

 

- De leerlingen geven leiding. (SF 2.2) 

- De leerlingen durven hulp vragen en willen hulp aanvaarden (SF 

2.3) 
 

- De leerlingen maken een inschatting van de eigen bewegings-

mogelijkheden en die van anderen. (MC 5.5) 

- De leerlingen: 
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    ET 6.7 

- bieden aangepaste hulp in veilige bewegingssituaties; 

- helpen elkaar bij samenwerkingsverbanden. (MC 5.8) 

- De leerlingen zijn bereid tot samenwerken met alle leerlingen. 

(SF 2.4) 

 

- De leerlingen stellen zichzelf vragen over hun aanpak vóór, 

tijdens en na het oplossen van een bewegingsprobleem en 

sturen op basis hiervan hun aanpak bij. (MC 5.6) 

2.2.2 Toelichting en aanbevelingen vanuit het leerplan 

In het leerplan Bewegingsopvoeding vind je deze toelichtingen in de volgende 

paragrafen: 2.2, 7.1, 10. 

 
Ontwikkelen van 

motorische 
competenties 

 

 

 

Ontwikkelen van een 

zelfsturings-
competentie met een 
realistisch zelfconcept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meervoudige 
deelnamebekwaamheid 

 

 

  

Leerlingen krijgen kansen tot brede ontwikkeling van basis-

kwaliteiten van beweging. Die leiden tot een beter aanwenden 

van basisvaardigheden in bewegingscontexten om zo verder uit 

te groeien tot aangepast motorisch competent gedrag. Men leert 

een juiste bewegingsoplossing te vinden en breed probleem-

oplossend te denken in antwoord op bewegings-contexten. Zo 

leren leerlingen ‘gedrag’ te stellen in plaats van ‘een beweging’ 

uit te voeren. 

 

We hebben sterke aandacht voor zelfsturing en zelfzorg vanuit 

een realistisch zelfbeeld. Dat houdt in dat leerlingen een 

beslissingscompetentie ontwikkelen om tot een realistisch 

zelfbeeld te komen of tot een positieve identiteitsontwikkeling. 

Dat groeit vanuit een goed, aangepast omgaan met 

competentiegevoel en zelfwaardegevoel in een betekenisvolle 

handelingsomgeving voor de leerling. Zo moeten niet alle 

leerlingen hetzelfde aanbod interessant vinden, maar kiezen ze 

geregeld zelf uitdagingen om de doelen te bereiken. Ze 

ontdekken welke keuzes best aansluiten bij de eigen aanleg, het 

eigen niveau …  

 

Een realistisch zelfbeeld houdt in dat men vanuit 

bewegingssituaties zichzelf en de anderen leert kennen en 

waarderen, en dat vanuit een omgaan met eigen mogelijkheden 

en beperkingen. Het ervaren van vreugde, fierheid en 

voldoening bij het eigen lukken en vorderen doet het 

zelfvertrouwen toenemen. Dat zelfvertrouwen maakt dat 

leerlingen zich beter thuis voelen in bewegingsactiviteiten, er 

ook graag aan deelnemen, zich inzetten, meer durven … 

 

 

Meervoudige deelnamebekwaamheid houdt in dat we 

leerlingen niet alleen competenter maken als ‘beweger’ maar 

ook aandacht hebben voor ondersteunende rollen in de 

bewegingsgebieden zoals organisator, helper, scheidsrechter, 

coach, bedenker … Dat laat toe om leerlingen zelfstandig taken 

te laten uitvoeren en vlot te leren samenwerken in onderlinge 

afhankelijkheid van elkaar. 
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Ontwikkelen/leren is 

een constructief en 
actief proces 

- Schakel regelmatig leergesprekken in. 

- Denk mee met de leerlingen en zeg niet voor. 

- Stel vragen die bij leerlingen verbanden oproepen. 

- Stel vragen die hen doen nadenken over hun eigen 

handelings- en denkweg. 

- Analyseer de fouten van de leerlingen. 

- Laat verwoorden wat er aan wezenlijke inhouden of 

vaardigheden werd geleerd. 

 
Ontwikkelen/leren is 

een sociaal, interactief 
en coöperatief 
gebeuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ontwikkelen/leren is 
een zelfregulerend en 
zelfgestuurd proces 
(zelfstandig leren)  

 

 

 

 

 

 

 

Zelfevaluatie 

- Kies voor onderwijsleergesprekken die worden gedragen door 

interactie tussen leerkracht en leerlingen, en tussen 

leerlingen onderling.  

- Opteer voor vragenderwijs onderwijs. 

- Maak, na het zelfstandig zoeken van de leerlingen, je eigen 

oplossingsmanier duidelijk of zichtbaar. 

- Denk als leerkracht hardop. 

- Kies voor opdrachtvormen die samenwerking en samen-

werkend leren uitlokken. 

- Laat leerlingen hun denkweg aan elkaar duidelijk maken. 

- Stel vragen die de werkwijze van de leerlingen aan jou 

duidelijk maakt. 

- Aandacht voor expertleren, waarbij de expertise kan 

geleverd worden door de leerkrachten, door vaardige 

leerlingen of door multimediale leermiddelen. 

- Het opnemen van rollen en taken geeft aanleiding tot 

verschillende vormen van groepswerk en coöperatief leren en 

laat toe om persoonsgebonden doelen te realiseren. 

 

 

- Laat leerlingen zelf eerst eens nadenken over een probleem  

- Laat leerlingen zelf eerst naar een (de) oplossing zoeken en 

deze uitproberen (binnen veilige grenzen). 

- Bied hen niet direct oplossingswegen aan. 

- Maak leerlingen bewust van hun eigen aanpak. Analyseer 

hun aanpak samen met hen. 

- Doe ze nadenken over hun eigen aanpak, over hun 

zelfregulerend vermogen (metacognitie). 

- Maak gebruik van ondersteunend didactisch materiaal, zoals 

kijk-wijzers, opdrachtkaarten. Die kaarten moeten voldoende 

grondig zijn uitgewerkt. Ze bieden kansen: 

o om een nieuwe vaardigheid of competentie aan te 

leren; 

o om een vaardigheid in te oefenen; 

o om keuzes te maken naar interesse; 

o om te evalueren en bij te sturen. 

 

Daarom hechten we bij een goede evaluatie veel belang aan 

aspecten van zelfsturing, zelfevaluatie, feedback en reflectie. 
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2.3 ‘Leren leren’ in het leerplan Frans 

2.3.1 Wat houdt dat in aan doelen?  

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

        ET 1 - De leerlingen maken bij het realiseren van de taaltaken voor 

luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie en schrijven 

functioneel gebruik van grammaticale elementen. (DO 5) 

 

   ET 2 - De leerlingen selecteren de informatie uit informatieve en 

narratieve teksten aan de hand van een vooraf gegeven 

luisteropdracht. (L4) 

- Gebruik maken van het aangeboden ondersteunend visueel en 

auditief materiaal. (L 5.5) 

- Al dan niet digitale informatiebronnen zoals een woordenlijst of 

een (beeld)woordenboek raadplegen. (Le 5.8) 

 

   ET 3 - De leerlingen volgen de gedachtegang in voor hen bestemde 

teksten. (Le 3)  

- De leerlingen selecteren de gevraagde informatie uit voor hen 

bestemde teksten. (Le 4) 

- Relaties leggen tussen de tekst en het aangeboden 

ondersteunend visueel materiaal. (Le 5.4) 

- De leerlingen vertellen met een vorm van ondersteuning 

informatieve en narratieve teksten na in de vorm van een 

opsomming. (S 3) 

De leerlingen beschrijven met een vorm van ondersteuning een 

gebeurtenis, een verhaal, iets of iemand en doen dat onder de 

vorm van een opsomming. (S 4) 

 

   ET 4 - De vermoedelijke betekenis van transparante woorden 

afleiden. (L 5.6 – Le 5.5) 

- De vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden 

uit de context. (Le 5.6) 

 DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN b

      ET 5.2 - Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de luistertaak 

te oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp 

gelezen, gehoord en geleerd hebben. (L 5.2) 

- Nadenken over mogelijke oorzaken waarom een boodschap al 

dan niet begrepen is. (L 5.9) 

- Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de tekst te 

oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp 

gelezen, gehoord, gezien en geleerd hebben. (Le 5.2) 

- Herlezen wat onduidelijk is. (Le 5.7) 

- Nadenken over mogelijke oorzaken waarom een tekst al dan 

niet begrepen is. (Le 5.10)  

- Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de spreektaak 

te oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp 

gelezen, gehoord en geleerd hebben. (S 6.2) 

- Nadenken over de mogelijke oorzaken waarom hun boodschap 

al dan niet goed overkomt. (S 6.6) 

- Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de interactie te 
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oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp 

gelezen, gehoord en geleerd hebben. (MI 3.2) 

- Het eigen werk nakijken en verbeteren. (Schr 4.2) 

- De leerlingen denken na over taal(gebruik) binnen de vermelde 

taalgebruikssituaties (luisteren, lezen, spreken, mondelinge 

interactie en schrijven) om zo hun functionele ondersteunende 

kennis te verstevigen en uit te breiden. (DO 6) 

- De leerlingen maken gebruik van de suggesties en reacties van 

anderen om hun communicatieve vaardigheden (luisteren, 

lezen, spreken, mondelinge interactie, schrijven) te verbeteren. 

(DO 7) 

 DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN c

   ET 6.1 - De leerlingen streven naar correct en verzorgd taalgebruik. (S 8 

– MI 5) 

- Zorg besteden aan hun geschreven werk. (Schr 4.3) 

- De leerlingen zijn erop gericht om teksten correct te kopiëren. 

(Schr 6)  

 

   ET 6.4 - Zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles 

begrijpen. (L 5.8) 

- De leerlingen zijn bereid om in diverse situaties mondelinge 

boodschappen te beluisteren en hun verworven 

luistervaardigheden te gebruiken. (L 6) 

- Zich blijven concentreren/doorzetten ondanks het feit dat ze niet 

alles begrijpen. (Le 5.9) 

- De leerlingen zijn bereid om Franse teksten te lezen en hun 

verworven leesvaardigheden te gebruiken. (Le 6) 

- De leerlingen durven een boodschap in het Frans formuleren. (S 

7) 

- De leerlingen durven in het Frans een gesprek te voeren. (MI 4) 

- De leerlingen tonen bereidheid en durf om te schrijven in het 

Frans. (Schr 5) 

 

   ET 6.5 - Te kennen geven dat ze iets niet begrepen hebben. (L 5.7 – MI 

3.4) 

- Vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te 

wijzen. (MI 3.5) 

 

   ET 6.6 - De leerlingen maken gebruik van de suggesties en reacties van 

anderen om hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, 

spreken, mondelinge interactie, schrijven) te verbeteren. (DO 7) 

- De leerlingen tonen belangstelling voor de aanwezigheid van 

moderne vreemde talen in hun leefwereld, binnen en buiten de 

school. (DO 8) 

- De leerlingen tonen belangstelling voor de socioculturele wereld 

van de andere taalgebruikers. (DO 9) 

 

   ET 6.7 - De leerlingen denken na over taal(gebruik) binnen de vermelde 

taalgebruikssituaties (luisteren, lezen, spreken, mondelinge 

interactie en schrijven) om zo hun functionele ondersteunende 

kennis te verstevigen en uit te breiden. (DO 6) 
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2.3.2 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het leerplan 

In het leerplan van Frans vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 2.2 – 

2.3 – 2.4 – 3 – 5.1 – 5.6. 

Zelfvertrouwen Goed vreemdetalenonderwijs schenkt veel aandacht aan het 

welbevinden van de leerlingen. Kinderen zullen pas echt tot 

leren komen als ze zich veilig voelen. Een goede vertrouwens-

relatie van de leerkracht met de leerlingen en tussen de 

leerlingen onderling creëert een veilige klassfeer waar leerlingen 

kunnen samenwerken, elkaar helpen, met elkaar in interactie 

mogen treden … 

 

Succeservaring is een belangrijke factor bij het leren gebruiken 

van een vreemde taal. Om dat te bereiken is gedifferentieerd 

werken noodzakelijk. Sterkere leerlingen moeten voldoende 

uitdaging vinden in de taken, zwakkere leerlingen moeten 

ervaren dat ze de taken aankunnen, dat ze met de vreemde taal 

‘iets kunnen doen’. Het belang van succeservaring in het 

leerproces kan niet genoeg benadrukt worden. Op die manier 

groeit het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen en 

blijven ze gemotiveerd. 

 

Bij het leren van een vreemde taal breng je als leerkracht ook 

bepaalde leerhoudingen bij en werk je aan de ontwikkeling van 

vaardigheden, strategieën en attitudes. 

 

Daarnaast worden er binnen het leerdomein Frans ook 

verschillende leergebiedoverschrijdende competenties ontwik-

keld zoals attitudes, leerstrategieën en metacognitieve 

vaardigheden (in verband met eigen leer- en denkprocessen). 

 

Dat betekent dat het leerplan rekening houdt met de groeiende 

behoefte aan ‘leren leren’ maar evenzeer oog heeft voor de 

dynamisch-affectieve componenten zoals zelfvertrouwen 

ontwikkelen, samenwerken en dergelijke meer. 

 
Strategieën Bij het leren gebruiken van een vreemde taal hebben leerlingen 

nood aan hulpmiddelen en strategieën. Strategieën zijn 

manieren waarop de leerling taken aanpakt. 

 

Zo kunnen ze zich bij lezen volgende vragen stellen: Hoe lees ik 

een tekst? Hoe kan ik op een efficiënte manier zo veel mogelijk 

van een tekst begrijpen? 

 

Sommige leerlingen zullen uit zichzelf strategieën toepassen. 

Voor hen kan het bewust leren hanteren van strategieën zorgen 

voor een nog effectievere toepassing ervan. Voor andere 

leerlingen zal het nodig zijn strategieën regelmatig en 

systematisch te oefenen. 

 
Feedback en 
zelfevaluatie 

Toetsen helpen de leerling om zicht te krijgen op zijn 

vorderingen. Vanuit dat standpunt wordt de evaluatie een 

instrument voor de leerling om te ‘leren leren’ … 

De evaluatie van de leerling omvat zowel vaststellen en 

beoordelen wat de leerling al beheerst, als beslissen wat er moet 

gebeuren opdat de leerling in de juiste richting blijft evolueren.  
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Alle lessen Frans bevatten kansen voor de leerkracht om de 

taalvaardigheden van de leerling te observeren. De 

observatiegegevens worden best eerst met de leerling zelf 

besproken. 

- Toont de leerling aan dat hij/zij het (auditief) taalmateriaal 

(een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag, …) 

begrijpt? 

- Besteedt de leerling aandacht aan zijn expressie, zijn 

intonatie, zijn lichaamstaal? 

- Maakt de leerling gebruik van het aangeboden visueel 

materiaal om de tekst te begrijpen? 

- Onderzoekt de leerling de context van een tekst om de 

betekenis te achterhalen? 

- Durft de leerling een boodschap in het Frans formuleren? 

- Controleert hij spontaan eerst zelf het eigen werk? 

- Beleeft de leerling plezier aan het leren van Frans? 

- Op welke manier reflecteert de leerling op zijn leren? Gaat hij 

na waarom hij een boodschap al dan niet goed uitgedrukt 

heeft? Waarom hij een boodschap niet goed begrepen heeft? 

Als de leerling eenmaal beseft waar de oorsprong ligt van falen 

en vorderen in het beheersen van het Frans, leert hij zijn eigen 

leerproces stilaan in eigen handen nemen. Die zelfevaluatie is de 

voedingsbodem van zelfsturing en zelfstandig leren. 

De leerling kan in een taalportfolio ook zelf de gegevens over de 

eigen vorderingen bijhouden en de eigen vorderingen 

beoordelen. Het taalportfolio is een persoonlijk instrument 

waarmee de leerling kan rapporteren over het eigen proces en 

resultaat van taalleren aan leerkrachten en ouders. 

2.4 ‘Leren leren’ in het leerplan Mediaopvoeding 

2.4.1 Wat houdt dat in aan doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KUNT OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KUNT OPLOSSEN 

        ET 1 - Voor hen bedoelde mediaboodschappen begrijpen. (ME1.4) 

 

        ET 3 - De mogelijkheden van de media(talen) ontdekken om eigen 

ideeën, gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven 

en te verwerken. (ME1.6) 

- Voor hen relevante basisbegrippen en gangbare termen die 

verbonden zijn aan media en de omgang ermee, kennen en 

kunnen gebruiken. (ME1.11) 

 

        ET 4 - Een passend medium kunnen kiezen of verschillende media 

kunnen combineren in functie van een beoogd doel. (ME1.7) 

- Mediaboodschappen kritisch beoordelen naar inhoud, vorm of 

gebruik. (ME2.4) 

- Inzien hoe de ontwikkeling van mediacompetentie bijdraagt tot 

de eigen zelfredzaamheid. (ME2.14) 

 DOELEN OM ZICHZELF TE STUREN b

      ET 5.1 - De media(talen) ontdekken die het best bij hun persoonlijkheid 

aansluiten, en die ontwikkelen. (ME1.9) 

- Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik van voor 
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hen toegankelijke mediamiddelen. (ME3.3) 

- Bereid zijn technische en instrumentele vaardigheid met 

betrekking tot media te ontwikkelen door te oefenen (‘leren 

leren’). (ME3.7) 

 DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN c

      ET 6.4 - Bereid zijn de eigen mediageletterdheid (eigen talent) te tonen. 

(ME1.14) 

 

      ET 6.6 - Interesse en verwondering tonen voor technologieën en 

ontwikkelingen binnen de mediawereld. (ME1.13) 

- Bereid zijn de eigen mediageletterdheid in te zetten bij het 

leren van anderen. (ME1.15) 

- Interesse tonen voor het mediagebruik van anderen behorend 

tot de eigen en andere culturen. (ME2.10) 

- Nieuwsgierig zijn naar het sociale netwerk achter de media. 

(ME2.11) 

- Bereid zijn om op een genuanceerde en toekomstgerichte wijze 

mee te evolueren met de ontwikkelingen van media 

(levenslang leren). (ME2.15) 

- Bereid zijn technische en instrumentele vaardigheid met 

betrekking tot media te ontwikkelen door te oefenen (‘leren 

leren’). (ME3.7) 

- Een kritische en reflecterende houding ontwikkelen ten 

opzichte van de eigen en andermans omgang met media en 

met de mediawereld. (ME2.12) 

2.4.2 Toelichting en aanbevelingen vanuit het leerplan 

In het leerplan vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 2.6 – 6.1 – 6.3 – 

7.1. 

Functies van media Mensen gebruiken media functioneel, dat wil zeggen: ze 

gebruiken media vanuit bepaalde bedoelingen zoals om o.a.: 

- zichzelf te vormen en hun leren of dat van anderen te 

faciliteren; 

 
Een geïntegreerde 
aanpak als 
uitgangspunt 

Afhankelijk van hun instructie, de daarbij horende stimuli en de 

graad van hun eigen betrokkenheid (weinig of veel sturing), 

kunnen leerkrachten hun leerlingen aanzetten tot implicieter of 

explicieter leren. Daarbij gaat het niet om een keuze voor het 

ene of het andere. Beide zijn nodig. 

Een krachtige 
leeromgeving:  

- Toegankelijke en 
uitdagende 
mediamiddelen  

Een krachtige leeromgeving is daarbij een belangrijk middel. 

Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om de aanwezigheid van 

allerlei mediamiddelen in de klas en de school. Natuurlijk moeten 

die er zijn (zie minimale materiele vereisten, verder in dit 

leerplan). Belangrijker is echter in welke mate ze toegankelijk 

zijn voor de leerlingen en in welke mate ze aanzetten tot 

impliciet en expliciet leren. 

- Leren door te 
doen 

Pas wanneer ze kunnen experimenteren en exploreren met 

media, kunnen de leerlingen de mogelijkheden van media 

ontdekken. Zo geraken ze vertrouwd met het aanbod, het 

gebruik, de beperkingen en de mogelijkheden ervan. Leren door 

te doen, dat is het motto. 
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Rekening houdend met de uitgangspunten van dit leerplan, willen 

we leerkrachten aanmoedigen om vooral via de weg van het 

ervaringsleren en het zelfsturend leren aan mediaopvoeding te 

doen. Het ene komt het actieve leren ten goede, het andere 

speelt in op de intrinsieke motivatie van de leerlingen die sowieso 

graag met media omgaan. Beide vormen van leren stimuleren de 

leerlingen tot zelfsturing en eigenaarschap van hun leerproces. 

In functie van het levenslang leren in en met media is dat erg 

belangrijk. 

 
- Spelend leren De dagelijkse mediabeleving van kinderen verschilt danig van die 

van een volwassene. Voor kinderen vormt de omgang met media 

en zeker de omgang met de digitale toepassingen een belangrijk 

onderdeel van hun spel. 

Van spelen is geweten dat het de meest natuurlijke vorm van 

leren is. Kinderen zijn er uren per dag mee bezig. In tegen-

stelling met wat door volwassenen wel eens wordt aangenomen, 

kunnen kinderen bijvoorbeeld heel veel leren door te gamen. Ze 

nemen andere identiteiten aan en worden zo uitgedaagd om 

vanuit andere perspectieven te handelen. Ze experimenteren met 

verhaallijnen en anticiperen op situaties. Ze zijn sociaal actief en 

leren omgaan met regels (regels volgen en regels creëren). Ze 

verwerven nieuwe talen. Enzovoort. 

 
- Een positief en 

stimulerend 
klimaat 

Het is inherent aan leren, en dus ook aan leren in en met media, 

dat dit gebeurt met vallen en opstaan. Met een bemoedigende en 

aanmoedigende begeleidingsstijl kan de leerkracht zorgen voor 

een fijn leerklimaat waarin kinderen van zichzelf en anderen 

aanvaarden dat er al eens fouten worden gemaakt. Zij kan 

leerlingen die dat nodig hebben, gerichter en intensiever 

begeleiden door extra uitleg te geven, drempels weg te werken 

en te mediëren. 

Vanzelfsprekend kan zij ook de kracht van het leren in 

heterogene groepen uitspelen door het leren van elkaar te 

stimuleren. Tutorleren is daar een voorbeeld van. 

 
- Leerling betrokken 

evalueren 
Het verzamelen van leerlingengegevens in verband met de 

ontwikkelde mediacompetenties volstaat niet. De gegevens 

dienen ook beoordeeld en opgevolgd te worden. Daarbij dient 

rekening gehouden te worden met de individuele beginsituatie en 

de context van de leerling: Welke vorderingen maakte hij? In 

welke mate voldoen de vorderingen? Daarbij is de leerling niet 

alleen het voorwerp van de evaluatie. Hij moet zelf ook bij de 

evaluatie betrokken worden. Zo leert hij verantwoordelijkheid op 

te nemen voor het eigen leren 

2.5 ‘Leren leren’ in het leerplan Muzische opvoeding 

2.5.1 ‘Leren leren’ in het Algemeen deel: Wat houdt dat in aan doelen?  

 DOELEN OM ZICHZELF TE STUREN a

    ET 1 - Intensief gebruik maken van alle zintuigen. (1) 

- De eigenheid van de muzische expressievorm aanvoelen, 

begrijpen en waarderen. (3) 

Dat houdt in: 

- Enigszins vertrouwd zijn met de elementen van de beeldtaal, 
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klank- en muziektaal, bewegingstaal (lichaamstaal), verbaal-

muzische taal, de taal van drama, 

- de technieken en de materialen herkennen die in de muzische 

expressievorm worden aangewend 

- Gevoelig zijn voor het overdrachtelijk of symbolisch karakter 

van een muzische expressievorm (4) 

Dat houdt in: 

Gevoelig zijn voor de beeldspraak in de kunstzinnige expressie 

Durven meegaan in de fantasie of verbeelding van anderen, 

De eigen fantasie of verbeelding durven aanspreken 

 

   ET 3 - Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te 

exploreren en ermee te experimenteren (13) 

Dat houdt in: 

Het muzisch handelen niet meteen afstemmen op een 

welbepaald model of eindproduct, maar tijd nemen voor 

intensieve verkenning 

Belangstelling tonen voor materialen en instrumenten die in 

expressieve of kunstzinnige realisaties worden aangewend 

Durven experimenteren met die materialen of instrumenten 

- Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving 

trachten te beheersen (14) 

Dat houdt in: 

Nieuwe technieken zoeken of technieken door oefening 

trachten te verbeteren en uit te diepen. 

b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

 ET 5.1 - Het muzisch bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen (‘leren 

leren’). (21) 

 

Dat houdt in: 

Plannen maken of de stappen uitzetten waarin je aan een 

creatie wenst te werken. 

 

 ET 5.2 - Het muzisch bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen (‘leren 

leren’). (21) 

 

Dat houdt in: 

- aandacht hebben voor het werk van leeftijdsgenoten, 

- aandacht hebben voor wat er van kunstenaars te leren valt, 

- de uitdaging aangaan om nieuwe onderwerpen in je 

kunstzinnige uitingen te verwerken, 

- de inhoud van een creatie verrijken door dieper in je 

verbeelding, je gedachten en je gevoelens te graven, 

- spontaan op zoek gaan naar middelen om je 

vormgevingstechniek te verbeteren, 

- na het exploreren de bedoeling van de vormgeving voor 

jezelf duidelijk stellen, 

- geregeld aftasten of nagaan of je nog goed bezig bent. 

Bijvoorbeeld: “Werk ik vanuit mezelf of ben ik aan het 

nabootsen? Is wat ik realiseer, ook voor anderen 

verstaanbaar?”, 

- zelf nagaan hoe je nog meer genoegen kunt beleven aan je 

beschouwend en creërend bezigzijn, nagaan wat je remt, 

- nagaan waar voor jou knelpunten zitten en waar je jezelf 
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kunt bijsturen of verbeteren, zowel op het gebied van 

vaardigheden als op dat van houdingen waarmee je 

activiteiten benadert, 

- … 

c  DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN  

 ET 6.6 - De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie daarvan, 

met een open houding benaderen. (2) 

 - De ander in zijn expressie willen ontmoeten (5) 

 - Willen kennis maken met de wereld van de kunst. (7) 

 

 ET 6.7 - Over kunstzinnige expressies een oordeel geven. (11) 

 - Ervaren dat het schoonheidsbeleven of de smaak van mensen 

verschilt. (10) 

 

 ET 6.5 - Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving. (16) 

 - Werken vanuit geloof in eigen kunnen. (18) 

Dat houdt in: 

Je trachten uit te drukken in een oorspronkelijke stijl, los van 

het gangbare of het voor de hand liggende. 

 - Over kunstzinnige expressie een oordeel geven. (11) 

Dat houdt in: 

Een eigen mening durven geven over kunstzinnige creaties of 

kunstwerken. 

 

  ET6.4 - Werken vanuit geloof in eigen kunnen. (18) 

2.5.2 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het leerplan in het Algemeen deel 

In het ‘Algemeen deel’ van het leerplan vind je deze toelichting in volgende 

paragrafen: 6.3 - 7.3.1. 

 
Zelfevaluatie Belangrijk is wel dat je als leerkracht de leerlingen geleidelijk 

criteria laat verwerven waarmee ze zichzelf kunnen beoordelen. 

We denken aan criteria zoals originaliteit, doorleefdheid, 

verstaanbaarheid, zorg, enz. Als de leerlingen die criteria via 

zelfevaluatie integreren, beschikken ze over een instrument dat 

hun muzisch beschouwen en creëren ondersteunt, ook als de 

leerkracht niet meer in de buurt is. De evaluatie levert dan een 

bijdrage tot de algemene doelstelling van ‘leren leren’ op 

muzisch gebied. 

 Het denken of ervaren dat de muzische mens typeert, wordt ook 

meegenomen bij ‘leren’ in het algemeen. Bijvoorbeeld als bij 

probleemoplossen het divergente of associatieve denken wordt 

aangesproken. 
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2.5.3 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Beeldopvoeding: Wat houdt dat in aan 

doelen?  

a DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN 

KAN OPLOSSEN 

        ET 1 - Inhouden, beeldaspecten, technieken en materialen achter-

halen in beelden. Dat houdt in dat kinderen: 

Beeldaspecten herkennen en begrijpen. (3.1) 

De culturele context duiden. (3.3) 

Het verband verwoorden tussen materialen en de indrukken die 

ze veroorzaken. (3.4) 

De verschillende soorten beelden kennen en herkennen. (3.6) 

 
- Strategieën aanwenden om zinvoller te beschouwen. 

Dat houdt in dat kinderen : 

De waarneming ondersteunen en intensifiëren door in de 

verbeelding beelden op te roepen. (4.1) 

 - De informatie die beelden bevatten herkennen, begrijpen, 

interpreteren en er kritisch tegenover staan. (SD1) 

 - Strategieën aanwenden om zinvoller te beschouwen. 

Dat houdt in dat kinderen: 

Zich bewust zijn van het feit dat een vastgelegd beeld (foto, 

film, schilderij…) een subjectieve weergave is van de 

werkelijkheid. (4.6) 

 

        ET 2 - Openstaan voor beelden. 

Dat houdt in dat kinderen: 

- Vragen stellen over de beelden. (4.1/1.2) 

- Ontdekkingstochten naar beelden ondernemen. (4.1/1.4) 

 
- Allerlei aspecten van de beeldende kunsten van nu en van 

vroeger en van verschillende culturen aandachtig beschouwen 

en waarderen. (SD34) 

 

   ET 3 - Strategieën aanwenden om zinvoller te beschouwen.  

Dat houdt in dat kinderen: 

- Zich vragen stellen over de bedoelingen van de beelden 

(bijvoorbeeld bij reclamebeelden, infobeelden…), (4.1/4.5) 

 - Inhouden, beeldaspecten, technieken en materialen achter-

halen in beelden. (3) 

 
- Strategieën aanwenden om beter te beschouwen. 

Dat houdt in dat kinderen: 

Details in werkstukken van dichtbij bekijken. (4.2) 

Grote kunstwerken van op een afstand waarnemen om een 

beter overzicht te hebben. (4.3) 

 - Beeldende middelen (beeldaspecten – materialen/technieken) 

exploreren en ermee experimenteren. (5) 

 - Zelfkennis opdoen via het luisteren naar anderen (tijdens het 

bespreken van werkstukken) 

 

   ET 4 - Strategieën aanwenden bij het creëren.  

Dat houdt in dat kinderen: 

- Zich bezinnen voor te beginnen, door eerst na te denken 

over de bedoeling die gerealiseerd moet worden, over welk 

materiaal het best wordt aangewend, over welke techniek 

kan worden toegepast…,(4.2/8.1) 

- Intens observeren en verbeelden om het creëren te 

bevorderen, (4.2/8.2) 
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- Een moeilijk detail afzonderlijk inoefenen (4.2/8.6) 

- Starten met globale aanzetvormen, (4.2/8.7) 

- Af en toe het werk van op een afstand te bekijken, 

(4.2/8.11) 

 
- De mogelijkheden en beperkingen van een techniek of 

materiaal doorzien en ermee rekening houden bij het aan-

wenden. (6.1/3) 

 - Gericht zijn op het zoeken van creatieve oplossingen. (SD9) 

 - Vrij algemeen toepasbare strategieën aanwenden. (SD38) 

 - Beeldende problemen op een eigen creatieve manier oplossen. 

(SD40) 

b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

ET 5.1 - Strategieën aanwenden bij het creëren. 

Dat houdt in dat kinderen: 

Zich bezinnen voor te beginnen, door eerst na te denken over 

de bedoeling die gerealiseerd moet worden, over welk materiaal 

er het best wordt aangewend, over welke techniek kan worden 

toegepast … (8.1) 

 

ET 5.2 - Inhouden, beeldaspecten, technieken en materialen achterhalen 

in beelden. 

Dat houdt in dat kinderen: 

- reflecteren over eigen beelden, (4.1/3.9) 

- reflecteren over eigen kijkgedrag. (4.1/3.10) 

 - Een eigen beeldtaal hanteren om impressies weer te geven. 

Dat houdt in dat kinderen: 

Aanvoelen wanneer een werkstuk ‘afgewerkt’ is. (7.4) 

 
- Strategieën aanwenden bij het creëren: 

Dat houdt in dat kinderen: 

Af en toe een werk van op een afstand bekijken. (8.11) 

Na een rustpauze nog eens het werk bekijken. (8.12) 

Met anderen van gedachten wisselen over hun realisatie. (8.13) 

 
- Zelfkennis opdoen via het luisteren naar anderen (tijdens het 

bespreken van werkstukken). (20) 

 c  DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN 

     ET 6.1 - Een eigen beeldtaal hanteren om impressies weer te geven. 

Dat houdt in dat kinderen: 

Aanvoelen wanneer een werkstuk ‘afgewerkt’ is. (7.4) 

 
 Strategieën aanwenden om zinvoller te beschouwen. 

Dat houdt in dat kinderen: 

Details in werkstukken van dichtbij bekijken. (4.2) 

Grote werkstukken vanop een afstand waarnemen om een beter 

overzicht te hebben. (4.3) 

Pas een oordeel vellen nadat een kunstwerk grondig is bekeken. 

(4.4) 

  Strategieën aanwenden bij het creëren. 

Dat houdt in dat kinderen: 

Zich goed concentreren tijdens het creëren. (8.4) 

Een moeilijk detail afzonderlijk inoefenen. (8.6) 

Het werkstuk grondig doorwerken. (8.9) 

 

     ET 6.2  Efficiënt werken (ordelijk, opruimen…). (SD23) 
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  De mogelijkheden en beperkingen van een techniek of materiaal 

doorzien en ermee rekening houden bij het aanwenden. (SD3) 

 

     ET 6.4  Niet bevreesd zijn om tijdens het creëren het ontwerp te 

wijzigen. (4.2/8.10) 

 Zelfvertrouwen hebben. (6.2/SD10) 

 

     ET 6.6  Met anderen van gedachten wisselen over hun realisatie. 

(4.2/8.13) 

 Zelfkennis opdoen via het luisteren naar anderen (tijdens het 

bespreken van werkstukken). (6.2/SD20) 

 

     ET 6.7 - Zelf een gemotiveerd oordeel kunnen vellen over de eigen 

creatie. (6.2/SD25) 

 
- Strategieën aanwenden om zinvoller te beschouwen. 

Dat houdt in dat kinderen: 

- Pas een oordeel vellen nadat het kunstwerk grondig is 

bekeken. (4.4) 

- Zich vragen stellen over de bedoelingen van de beelden 

(bijvoorbeeld bij reclamebeelden, infobeelden…). 

- Zich bewust zijn van het feit dat een vastgelegd beeld (foto, 

film, schilderij …) een subjectieve weergave is van de 

werkelijkheid. (4.6) 

 - Gemotiveerde appreciaties kunnen uitspreken. (SD13) 

2.6.4 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het deelleerplan Beeldopvoeding 

In het deelleerplan vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 1.1 - 1.2 - 

3.1.5 - 4.1 – 4.2 – 7.2.4 – 8.1 – 8.2.  

Beeldtaal begrijpen Recente internationale ontwikkelingen binnen het onderwijs 

pleiten ervoor de beeldtaal aan te leren in de basisschool en de 

kinderen ermee te leren omgaan. In de eerste plaats ligt daarbij 

de nadruk op het begrijpen en interpreteren van beelden en van 

de taal die ze spreken. 

 Ook het kritisch bekijken moet aandacht krijgen. Want we willen 

dat kinderen weerbaarder worden voor alle vormen van 

mediabeïnvloeding door onder meer te reflecteren over beelden.  

Zelfkennis Naast sociale opvoeding die we alle kansen bieden binnen 

beeldopvoeding, is er veel aandacht voor de zelfkennis van de 

kinderen. In het samenwerken aan groepswerken, in de 

confrontatie met de werkstukken van anderen en in het luisteren 

naar de reacties op eigen werk groeien zowel zelfkennis als 

sociale vaardigheden. 

Een eigen mening Een goed beschouwer bezit een aantal houdingen en 

vaardigheden die hem in staat stellen onder meer gerichter, 

vollediger, vlugger, anders, indringender, kritischer… beelden 

waar te nemen en te verwerken.  

Een eigen beeldtaal Via het gerichte experiment, de oefening en het creatief gebruik 

van de beeldtaal, willen we kinderen vaardigheden bijbrengen om 

de beeldtaal te kunnen hanteren. Een eigen beeldtaal verwerven, 

is het streefdoel.  

 
Persoonlijke We sturen aan op een persoonlijke verwerking. Om die 
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verwerking verwerking te activeren stellen we vaak waarnemingsvragen. 

Naast kennis en convergente vragen, zeker ook divergente 

vragen: 

- Welk gevoel heb jij bij het zien van die persfoto? 

- Hoe zou jij te werk gaan om zo’n effect te verkrijgen? 

- Hoe ben jij te werk gegaan? 

- Wat zou dit schilderij voorstellen? 

- Welk gevoel heb jij bij dit standbeeld? 

 

Ook vragen die aanzetten tot reflecteren: 

- Welk fragment van de film spreekt je het meest aan? 

Waarom? 

- Waarom heb je carnaval zo uitgewerkt? 

- Vinden jullie dit een geslaagd vergezicht? Waarom? 

- Kies het opvallendste werk en zeg iets over de manier waarop 

het onderwerp is weergegeven. 

- Waarom is die schikking van de persoon op het schilderij 

belangrijk? 

- Waarom wordt alleen die figuur op het scherm getoond? 

 
Procesevaluatie Van zodra het kan, zal de leerkracht starten met het stellen van 

vragen over de werkwijzen die de leerlingen hanteerden om tot 

bepaalde resultaten te komen. 

 

Tijdens het reflecteren vestigt de leerkracht de aandacht op het 

verbeeldingsproces, de aangewende vaardigheden en werk-

wijzen. Regelmatig zullen daarbij houdingen worden verwoord 

als: ‘Ik vond mijn eerste ontwerp niet goed, ik probeerde 

opnieuw, ik heb eerst nog eens gekeken, ik dacht aan …’ Het is 

aan de leerkracht om de houdingen die het scheppingsproces 

bevorderen, in de verf te zetten. 

 
Zelfevaluatie Vanuit de visie dat evalueren bedoeld is om hulp te bieden, is het 

duidelijk dat alleen het product quoteren geen hulp betekent voor 

de leerling. Door regelmatig het proces te bevragen, confronteren 

we de leerling met elementen van de lange-termijndoelstelling 

van zelfevaluatie. 

2.5.5 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Muzikale opvoeding: Wat houdt dat in aan 

doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN  

      ET 1 - Geluiden, klanken en klankeigenschappen herkennen, 

vergelijken en ordenen volgens diverse criteria. (5) 

 - Bij het luisteren naar klanken en muziek verschillende notatie-

vormen actief verwerken. (6) 

 - Het luisteren naar muziek verfijnen door aandacht te schenken 

aan de muzikale aspecten. (7) 

 

      ET 2 - Diverse vormen van muzikale communicatie actief verwerken. 

Dat houdt in: 

De opnamemogelijkheden van audioapparatuur zinvol gebruiken. 

(4.3) 
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 - Visuele voorstellingen van klank en muziek met de stem, 

voorwerpen of instrumenten verklanken. (3) 

 

      ET 3 - Bij het luisteren naar klanken en muziek verschillende notatie-

vormen actief verwerken. (6) 

 - Beelden en symbolen van waargenomen auditieve prikkels lezen 

en waargenomen auditieve prikkels schriftelijk verwerken. (8) 

 

      ET 4 - Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht voor 

een goed stemgebruik (ademhaling, stemplaatsing, resonantie, 

articulatie), een zuivere toon (toonovername, intonatie) en 

expressiviteit. (1) 

 - Musiceren met voorwerpen en instrumenten (lichaams-

instrumenten, zelfgemaakte en bestaande instrumenten), met 

aandacht voor klankproductie en speeltechniek. (2) 

 DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN b

    ET 5.2 - Eenvoudige regels en afspraken naleven bij de productie of 

reproductie van muziek. Dat houdt in: 

Actief deelnemen aan het groepsmusiceren en zich kunnen 

aanpassen aan de eisen van het samenspel. (13.2) 

 DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN c

 ET 6.1 - Eenvoudige regels en afspraken naleven bij de productie of 

reproductie van muziek. 

Dat houdt in: 

Bereid zijn om voldoende nauwkeurigheid aan de dag te leggen 

bij de omgang met klank en muziek. (13.1) 

 

  ET 6.2 - Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht voor 

een goed stemgebruik (ademhaling, stemplaatsing, resonantie, 

articulatie), een zuivere toon (toonovername, intonatie) en 

expressiviteit. (1) 

Dat houdt in: 

De ademhaling bewust gfebruiken en de lichaamshouding 

verzorgen. (1.1) 

Aandacht schenken aan een goede stemplaatsing en resonantie. 

(1.2) 

Een tekst of een lied uitvoeren met aandacht voor een correct 

stemgebruik en een goede stemexpressie. (1.3) 

 
- Musiceren met voorwerpen en instrumenten (lichaams-

instrumenten, zelfgemaakte en bestaande instrumenten), met 

aandacht voor klankproductie en speeltechniek. (2) 

Dat houdt in: 

Bij het musiceren met instrumenten de juiste speeltechniek 

toepassen. (2.3) 

 

 ET 6.4 - Zich door middel van klank en muziek durven uiten. (12.1) 

 

 ET 6.5 - Een eigen mening over de omgang met klank en muziek 

verwoorden. (11.2) 

 

 ET 6.6 - Een kritische houding aannemen tegenover de auditieve 

omgeving. 
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Dat houdt in: 

Nieuwsgierig zijn voor en/of kritisch staan tegenover diverse 

vormen van muzikale communicatie. (14.1) 

Openstaan voor de muzikale uitdrukking van anderen. (14.2) 

Openstaan of rekening houden met de kenmerken van een 

bepaalde muziekcultuur. (14.3) 

 

 ET 6.7 - Een kritische houding aannemen tegenover de auditieve 

omgeving. (14) 

2.6.6 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit deelleerplan Muzikale opvoeding 

In het deelleerplan zelf vind je deze toelichtingen o.a. in paragraaf 5.  

Muziek ontwerpen In een ontwerpopdracht krijgt een kind de kans om dingen uit te 

proberen. Door te experimenteren komt het eventueel tot nieuwe 

inzichten. Het leert bovendien zelfstandig denken en creatief 

handelen. 

 
Over muziek praten 

en nadenken 
Door een gevoel of een muzikale ervaring onder woorden te 

brengen, zullen de kinderen hun muzikale impressie of expressie 

beter begrijpen. In sommige gevallen zal het hun muzikale 

beleving zelfs versterken. 

 
Procesevaluatie Elk kind de passende hulp geven, dat doe je niet door alleen het 

resultaat te evalueren. Zeker wanneer je de weg naar 

zelfevaluatie wil inslaan, zal je als leerkracht voldoende aandacht 

schenken aan het proces dat een kind aflegt om tot een bepaald 

product te komen. 

Dat gebeurt door procesgerichte vragen te stellen. Enkele 

voorbeelden: 

- Hoe kan je bij het zingen van het lied de tekst duidelijker 

laten horen? 

- Waarom speelde je zo hard op je instrument? 

- Klinkt je klankstuk zoals je het had voorgesteld? 

- Waarom heb je die instrumenten gekozen bij de (ontwerp)-

opdracht? 

- Vond je het moeilijk om je gevoelens te uiten na de 

beluistering van die muziek?  

 

 Procesgerichte vragen nodigen de kinderen uit om na te denken 

over de kennis, de vaardigheden of houdingen die ze hebben 

aangewend bij een bepaalde muzikale omgang. De kinderen 

worden niet onmiddellijk beoordeeld op hetgeen ze naar voren 

brengen, maar krijgen de kans zichzelf even in vraag te stellen.  

 Een evaluatie is pas zinvol als ze in dialoog tot stand komt. Het 

klassikaal beoordelen en bespreken van een activiteit stimuleren 

niet alleen de kritische zin, maar biedt kinderen ook een kans om 

hun muzikale omgang zelfstandig te verfijnen. Ze zien of horen 

dingen waar ze misschien zelf niet zouden toe komen, maar die ze 

wel individueel verder kunnen verwerken. 

Een bespreking kun je op gang brengen in dialoog met één kind, 

een groepje kinderen of met de volledige groep. 
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 Naast het beoordelen en bespreken van het resultaat, besteed je 

als leerkracht vooral veel aandacht aan het proces dat kinderen 

afleggen om tot een product te komen. Ook hier kan je 

verschillende opdrachten of vragen formuleren: 

- Vertel eens aan de klas hoe je dat idee hebt uitgewerkt. 

- Wat heb je veranderd aan je uitvoering om ze met meer gevoel 

te brengen? 

- Illustreer nog eens hoe je die melodie hebt leren spelen. 

2.5.7 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Muzisch taalgebruik: Wat houdt dat in aan 

doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN  

     ET 1 - Gevoelig zijn voor het overdrachtelijk of symbolisch karakter van 

een muzische expressievorm. (4) 

Talige boodschappen decoderen, begrijpen en interpreteren op 

betekenisniveau: figuurlijk taalgebruik, letterlijke en over-

drachtelijke betekenis, beeldspraak … 

Talige boodschappen interpreteren: betekenissen. 

 

     ET 2 - Willen kennis maken met de wereld van de kunst. (7) 

Boodschappen integreren zoals: 

Een boek, een artikel lezen naar aanleiding van een tekst. 

Een film, een video, een dia-montage … bekijken naar aanleiding 

van een tekst en ermee vergelijken. 

Nieuwsgierig zijn naar andere boeken en andere infobronnen. 

 

        ET 3 - De band leggen met de eigen innerlijke wereld. (6) 

- De eigenheid van de muzische expressievormen aanvoelen, 

begrijpen en waarderen. (3) 

Materiaal selecteren op grond van expressieve en creatieve 

waarde. 

 - Willen kennis maken met de wereld van de kunst. (7) 

Boodschappen integreren zoals: 

Een boek, een artikel lezen naar aanleiding van een tekst. 

Een film, een video, een dia-montage … bekijken naar aanleiding 

van een tekst en ermee vergelijken. 

Nieuwsgierig zijn naar andere boeken en andere infobronnen. 

 - De band leggen met de eigen innerlijke wereld. (6) 

Materiaal verzamelen door onder meer te putten uit gevoels-

leven, ervaring en beleving, fantaseren, associëren … 

 

      ET 4 - Het muzische bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen (21) 

Een kind kan leesvaardigheden en –strategieën aanwenden, 

rekening houdend met de totale leessituatie, de tekstsoort en 

het verwerkingsniveau. 

b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

ET 5.1 - Het muzisch bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen. (21) 

Een kind kan als taalbeschouwer zijn taalgebruik plannen, 

sturen en bewaken en zo zijn taal meer bewust gebruiken en 

verbeteren. (18/21) 

- Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving (16) 

Nieuwe combinaties en plannen maken. 
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ET 5.2 - Het muzisch bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen. (21) 

Een kind is er zich van bewust dat het zijn leesgedrag kan 

sturen en verbeteren. 

Een kind is er zich van bewust dat het zijn luister – en spreek-

gedrag kan sturen en verbeteren. 

Een kind is bereid over zijn schrijfgedrag en schrijfproducten na 

te denken. 

Een kind is bereid kritisch te staan tegenover zijn schrijven. 

c DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN 

 ET 6.1 - Gericht zijn op een verstaanbare of sprekende vormgeving. (17) 

Een kind kan bij zijn schrijven aan anderen communicatieve, 

schrijfstrategische, schrijftechnische, taalkundige en 

spellingvaardigheden op zijn niveau toepassen. 

 

 ET 6.2 - Gericht zijn op een verstaanbare of sprekende vormgeving.(17) 

Een kind kan mondelinge boodschappen van anderen verwerken 

en eigen boodschappen mondeling aan anderen overdragen, 

onder meer in relevante situaties binnen en buiten de school, op 

een voor zijn niveau doeltreffende en verzorgde wijze.  

 

 ET 6.3 - Werken vanuit geloof in eigen kunnen. (18) 

 

 ET 6.4 - Werken vanuit geloof in eigen kunnen. (18) 

 

 ET 6.5 - Over kunstzinnige expressies een oordeel geven. (11) 

 

 ET 6.6 - De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie ervan, met 

een open houding benaderen. (2) 

 

 ET 6.7 - Over kunstzinnige expressies een oordeel geven. (11) 

- De eigenheid van de muzische expressievorm aanvoelen, 

begrijpen en waarderen. (3) 

Een kind is bereid kritisch te luisteren en te spreken op grond 

van zijn eigen mening of op grond van informatie uit andere 

bronnen en neemt een onbevooroordeelde houding aan 

tegenover taalverscheidenheid en taalvariatie. 

Een kind kan kritisch nadenken over zijn leesgedrag en over zijn 

eigen en andermans gebruik van de geschreven taal. 

Een kind is bereid kritisch te lezen. 

2.5.8 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het deelleerplan Muzisch taalgebruik 

In het deelleerplan vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 5 – 5.3. 

 
Procesevaluatie Wie wil evalueren hoe het muzisch taalgebruik van kinderen 

ontwikkelt, neemt het best volgende vuistregels in acht: 

- observeer de vooruitgang, 

- leg de klemtoon op zelfevaluatie. 

 
Zelfevaluatie Om muzisch taalgebruik te stimuleren is het goed dat de 

leerkracht samen met de leerling terugblikt op voorbije 
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activiteiten. 

 

- Ga samen met het kind na bij welke muzische activiteiten het 

zich betrokken voelde en waarom dat zo was. 

- Bespreek met het kind hoe je kunt leren van creaties van 

anderen. 

- Keer terug op de stappen die het kind ondernam om een 

verhaal te schrijven. 

- Benadruk het origineel taalgebruik van een kind. 

- Laat een kind al eens uitleggen hoe het tot een rijke 

taalexpressie komt (dat het bijvoorbeeld naar synoniemen 

zoekt, dat het woorden uit verschillende velden bij elkaar 

brengt …). 

2.5.9 ‘Leren leren’ in het deelleerplan bewegingsexpressie: Wat houdt dat in aan 

doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

     ET 4 - Kinderen lossen bewegingsproblemen creatief op. (3.1/1.6) 

b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

 ET 5.1 - Zelf dansen ontwerpen om individueel of in groep uit te voeren. 

(5.3) 

 ET 5.2 - Kinderen kunnen zichzelf met een zekere dynamiek in 

bewegingen aanvoelen en organiseren. Dat houdt in dat ze:  

- spelen met evenwicht in houdingen en bewegingen, 

(3.1/2.1) 

- de lichaamsruimte aanvoelen en gebruiken, (3.1/2.2) 

- bewegingsenergie weten te doseren. (3.1/2.3) 

 
- Kinderen bewegen vlot in tijd en ruimte. Dat houdt in dat ze: 

bewust omgaan met bewegingsrichtingen, plaats en 

bewegingsbanen. (3.1/3.3) 

c DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN 

 ET 6.1 - Bewegingen nauwkeurig nabootsen. (4.1) 

 ET 6.2 - Kinderen kunnen zichzelf met een zekere dynamiek in 

bewegingen aanvoelen en organiseren. (2) 

 ET 6.4 - Zicht hebben op de eigen mogelijkheden. (6.1) 

 ET 6.6 - Genieten van en belangstelling tonen voor bewegingsexpressie 

van anderen. (5.4) 

 ET 6.7 - Kunnen en durven verwoorden wat ze vinden van de eigen 

bewegingsexpressie en die van hun leeftijdsgenoten. (3.1/6.3) 

- Hun bewegingsexpressie en die van anderen kritisch kunnen en 

durven bespreken. (3.1/6.4) 
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2.5.10 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het deelleerplan Bewegingsexpressie 

In het deelleerplan zelf vind je deze toelichtingen o.a. in volgende paragrafen: 1.3 - 

1.5.2 - 4.3 - 5.2.  

 
Bewegingsbewustzijn Het is namelijk mogelijk de aandacht van de kinderen te richten 

op hun lichaam en op de manier hoe zich dat gedraagt. Dan 

ontstaat lichaamsbewustzijn. 

 

Je kunt ook reflecteren over de actie van het lichaam. 

Uit die reflectie groeit bewegingsbewustzijn. Door dat reflecteren 

leren kinderen gaandeweg hun houdingen en bewegingen 

beheersen. Ze komen zo tot een verfijnder expressie. Wanneer 

daaruit een eigen gevarieerde bewegingstaal ontstaat, bereikt 

het kind het niveau van bewegingsexpressie.  

 

 Mensen denken na over wat ze doen. Dus kinderen ook. Ze 

kijken naar wat anderen doen en reflecteren daarover. Zo 

ervaren kinderen dat sommige bewegingen effect hebben of iets 

‘zeggen’ en andere niet. Ze ontdekken op welke momenten ze 

van bewegingsexpressie echt kunnen genieten en hoe dat komt. 

Met al die kennis en ervaringen, dat bewegingsbewustzijn, 

ontstaat er een bron waaruit ze kunnen putten om hun 

bewegingscreaties te verrijken. 

 
Kijkmomenten Bewegingen kun je uitdiepen en afwerken terwijl je experi-

menteert en oefent. Maar door naar bewegingen te kijken, kun je 

ook wat leren. Geregeld kijkmomenten organiseren is dus nuttig. 

Ze geven aanleiding om te reflecteren over bewegingsexpressie. 

 

Als leerkracht kun je dus best gebruik maken van zulke 

kijkmomenten om bewegingen van kinderen uit te diepen, te 

verfijnen en af te werken. Dat kun je door de spelers te bevragen 

en door samen met hen en met de toeschouwers te zoeken naar 

antwoorden en voorstellen die het bewegingsspel versterken en 

verduidelijken. 

 

- Wat werd er gespeeld? Waarover gaat het stukje? 

- Waar stonden de spelers? Konden alle toeschouwers alle 

spelers zien? 

- Wie ben je? Is het duidelijk voor het publiek? 

- Wanneer speelde het stuk zich af? 

- Welke gevoelens kwamen naar voren? 

- Hoe bewogen de spelers?  

- Hoe voelde je je doen je aan het spelen was? 

- Waarop moeten we letten een volgende keer? Wat kunnen we 

beter doen? 

 

Uit zulke beschouwingen steken kinderen heel wat op. Zo leren 

ze zichzelf inschatten, afstand nemen van hun prestaties, 

omgaan met bedenkingen en kritiek, communiceren met elkaar… 

Ze ‘leren leren’ zeg maar.  
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Creativiteit In bewegingsexpressie wijs je kinderen mogelijkheden aan die ze 

uiteindelijk op hun eigen manier trachten te realiseren. De 

nadruk ligt daarbij op het zoeken naar nieuwe dingen en op het 

ontwikkelen van de eigen fantasie. Het is de bedoeling creativiteit 

en zin voor eigen initiatief te laten uitgroeien tot een grond-

houding. 

 
Zelfevaluatie Laat de kinderen geregeld de activiteiten zelf evalueren. Kinderen 

voelen zich daardoor meer betrokken bij de activiteit en leren 

zich bovendien beter uitdrukken. Bij die zelfevaluatie leer je als 

leerkracht de kinderen beter kennen en begeleiden. 

 

Die zelfevaluatie kun je misschien zo aanpakken. 

Laat kinderen na een expressie-activiteit een blad invullen met 

symbolen, bijvoorbeeld in verband met gevoelens. 

Of laat ze hun appreciatie en evaluatie geven met een zelf 

gekozen middel: een lied, een tekening, een dans. 

2.5.11 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Dramatisch spel: Wat houdt dat in aan 

doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

    ET 2 - Eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen leef- en 

belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken. (9.1) 

   ET 3 
 

- Kinderen maken gebruik van dramatisch spel om eigen 

beleving, ervaringen, gedachten en gevoelens in handelingen 

te verwerken. (5) 

 
- Eigen ervaringen en kennis opdiepen om inhoud en vorm te 

geven aan een spelscenario. (6.4) 

- Vaststellen hoe een boodschap via dramatisch spel op 

verschillende wijzen kan worden gebracht. (3.7) 

 DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN b

 ET 5.1 - Een dramatische opbouw in het spel verwerken en volgen. 

(1.3) 

 DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN c

 ET 6.1 - Kinderen kunnen expressief omgaan met woord en lichaams-

taal. (8) 

 ET 6.2 - Kinderen kunnen expressief omgaan met woord en lichaams-

taal. (8) 

 ET 6.4 - Kinderen ontwikkelen hun speeldurf. (7) 

 ET 6.6  Openstaan voor en plezier beleven aan de nieuwe dingen die ze 

in hun omgeving ontdekken als inspiratiebron voor hun 

dramatisch spel. (2.3) 
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 Zonder vooroordeel genieten van allerlei voor kinderen 

bestemde culturele activiteiten zoals theater, poppenspel, 

pantomime, filmvoorstelling, vertelnamiddag rond een 

kinderboek… (2.4) 

 
 Openstaan voor de interactie tussen woord en gebaar, beeld en 

klank tijdens het dramatisch spel. (3.1) 

 
 Respect betonen voor het dramatisch spel van leeftijdgenoten, 

behorend tot eigen en andere culturen; (4.3) 

 ET 6.7  Kinderen ontwikkelen een kritische houding. (10) 

2.5.12 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het deelleerplan Dramatisch spel 

In het deelleerplan zelf vind je deze toelichtingen o.a. in volgende paragrafen: 1.1 - 

2.4.3 – 2.4.6 - 3.1 - 6.2 - 7.4. 

 
Beschouwen Wie het dramatisch spel van kinderen wil verfijnen, moet ze veel 

mogelijkheden bieden om dat spel te beschouwen. Het gaat dan 

om het spel van henzelf en om dat van anderen.  

Wie kindertheater op school aanbiedt of met kinderen naar de 

schouwburg trekt, schept de kans om ze van een heus 

theaterstuk te laten genieten. Als toeschouwer verwerven de 

kinderen ook inzichten over hoe een theaterproductie tot stand 

komt en wie er allemaal bij betrokken is. Hun waarneming, hun 

inlevingsvermogen en vooral hun kritisch afstand nemen worden 

erdoor gevoed.  

Uit die reflecties kunnen kinderen heel wat opsteken. 

 
Kritisch kijken en 
luisteren 

Kinderen leren beschouwen door het dramatisch spel gecon-

centreerd te volgen. Door kritisch kijken en luisteren achterhalen 

ze welke boodschap er in het spel verweven ligt. 

 

Door te beschouwen verwerven kinderen bovendien inzicht in de 

muzische taal van woord, beweging, beeld en geluid. Dat zijn 

talen die in drama, sterker dan waar ook, in elkaar vervlochten 

zijn. 

 
Een eigen mening 

vormen 
Wie snel na afloop dramatisch spel wil bespreken kan dat met 

kijk- of luisteropdrachten. Zo over dramatisch spel communiceren 

helpt kinderen een eigen oordeel te vormen en het levert 

elementen op om zelf met meer zeggingskracht te spelen. Ze 

leren zo ook een eigen mening uiten over een spel. 

 
Zelfevaluatie Het spreekt voor zich dat je als leerkracht niet enkel het product 

van een dramatisch spel evalueert. Vooral het proces verdient de 

aandacht. Krachtige middelen voor zulke evaluatie zijn vooral de 

observatie en de gezamenlijke bespreking van het spelen. Bij die 

bespreking en reflectie over het spelen dienen de kinderen actief 

betrokken te worden. Zo kan de evaluatie ook uitmonden in 

zelfevaluatie. Ze wordt dan voor de kinderen een middel om het 

dramatiseren op eigen kracht te verbeteren. 
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2.6 ‘Leren leren’ in het leerplan Nederlands 

2.6.1 Krachtlijnen voor moedertaalopvoeding in de basisschool 

In de krachtlijnen van het leerplan vind je deze toelichtingen o.a. in volgende 

paragrafen: 2.4 - 2.4.2 - 2.5 - 3.1.2 - 3.3 - 3.4.2.  

Waarvoor taal dient Als je aan mensen vraagt waarvoor taal dient, antwoorden ze 

meestal: om iets aan anderen te zeggen, dus om te 

communiceren. Iedereen ziet communicatie terecht als een 

essentiële functie van taal. Maar er zijn nog andere functies. 

In boeken over taal vind je vaak naast de communicatieve 

functie ook nog de conceptualiserende of begripsvormende 

functie en de expressieve functie. Let wel, die functies komen 

vaak tegelijkertijd voor: bijv. als je communiceert, concep-

tualiseren we altijd: we kunnen geen gedachten, gevoelens of 

ervaringen aan anderen meedelen als je we niet eerst verwoord 

hebben. Wanneer we gevoelens communiceren, zijn we ook 

expressief, maar dat zijn we ook als we onze gevoelens voor 

onszelf uitdrukken. 

Didactisch vereist de conceptualiserende functie een heel andere 

pedagogische en didactische aanpak dan de communicatieve 

functie. Conceptualiseren doen we voor onszelf. Daarbij stellen 

we onze eigen eisen. Bij communiceren moeten we rekening 

houden met een situatie. Als we die goed willen aanpakken en 

beheersen, moeten we met allerlei factoren rekening houden. 

Kinderen moeten daarmee bewust leren omgaan. Ze hebben dat 

al wel voor een verrassend groot deel zelf geleerd, maar het is 

zo moeilijk en er komen steeds nieuwe situaties voor dat ze dat 

heel hun leven moeten blijven leren. 

 
Taalgebruik en denken We gebruiken taal niet alleen om te communiceren. Vooraleer 

mensen konden communiceren, moesten ze toch kunnen 

conceptualiseren. Met dat laatste bedoelen we: voor jezelf 

gedachten, ervaringen en gevoelens verwoorden, onder woorden 

brengen.  

 

Door die functie is taal ook fundamenteel voor ons denken. Maar 

toch vallen taalgebruik en denken niet helemaal samen. Hoe 

dikwijls denken we niet zonder woorden, maar al handelend of 

spelend of in beelden?  

We zijn er ons niet altijd voldoende van bewust dat er naast 

denken in woorden nog andere wijzen van denken bestaan. We 

richten ons vaak uitsluitend op dat verbale denken en vergeten 

dat intelligentie zich ook op andere manieren uit. Niet iedereen 

die het goed kan zeggen, is verstandig. Ook mensen met een 

mentale handicap spreken soms verrassend goed. En sommigen 

die nooit veel zeggen, blijken toch bijzonder intelligent te zijn: 

ze lossen hun problemen al doende op.  

Toch mag worden aangenomen dat taalgebruik en denken heel 

nauw verbonden zijn. Wanneer we spreken of schrijven, denken 

we. Wanneer we spreken en schrijven, ontwikkelen we 

tegelijkertijd ons denken.  

 
Conceptualiseren, 
begripsvorming 

Ten eerste benoemen we de dingen met woorden. Die woorden 

verwijzen naar de wereld rondom ons. Maar we kunnen ook 

verwijzen naar abstracte dingen en naar andere woorden. We 
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kunnen dan ook spreken over wat voorbij is en over wat we 

verwachten. We maken zelfs woorden voor dingen die niet 

bestaan, zoals de eenhoorn of de perfecte man.  

 
De rol van taal Met woorden scheppen we ook orde in onze wereld: een jongen 

is geen meisje, een appel is geen peer enz.  

Op die manier krijgen we een beetje vat op de wereld. Door de 

werkelijkheid in woorden om te zetten, maken we ze meer 

leefbaar: we leren er onze weg in vinden en onze plaats 

bepalen. We krijgen er greep op, we begrijpen ze. 

We spreken echter nooit in woorden, maar in zinnen, in teksten. 

We leggen dus altijd verbanden tussen woorden. Daardoor 

kunnen we ook weer orde en samenhang in onze voorstelling 

van die chaotische wereld steken. En daar hebben we een 

enorme behoefte aan. Heel ons leven proberen we dat te doen. 

We raken er nooit helemaal mee klaar. 

 
Taalbeschouwing We denken voortdurend onbewust over taalgebruik na. We 

zetten enorm veel denkstappen terwijl we luisteren, spreken, 

lezen en schrijven. Dat kleuters dat zelfstandig onder de knie 

krijgen is een van de vele wonderen van het leven. Meestal doen 

we dat onbewust, routinematig. Gelukkig, anders zouden we er 

te lang over moeten doen. Vaak denken we er ook bewust over 

na. Nu eens richten we onze aandacht op ons taalgebruik 

(gebruik ik nu dialect of standaardtaal?) of op dat van anderen 

(spreken meisjes anders dan jongens?), dan op de 

communicatiesituatie (is het nu het goede moment?), ook wel 

eens op aspecten van het taalsysteem (is het het of de?) of op al 

deze aspecten samen. Als we in onze lessen aan 

taalbeschouwing doen, doen we in feite iets heel gewoons: we 

zijn immers van nature taalbeschouwers en dat al vanaf onze 

prille jeugd. Alleen doen we het meestal niet bewust.  

Taalbeschouwing als 
bewust nadenken over 
taalgebruik 

Bewust nadenken over taalgebruik noemen we taalbeschouwing. 

Taalbeschouwing wordt hier dus gebruikt als een 

overkoepelende term waaronder elke activiteit valt waarbij 

gereflecteerd wordt op aspecten van taalgebruik. In 

taalbeschouwing stellen we ons vragen als: hoe gebruiken 

mensen taal, waarmee moeten we in communicatiesituaties 

rekening houden, hoe zit taal in elkaar? Kortom, taal-

beschouwing betekent hier: nadenken over allerlei aspecten van 

taalgebruik en van taal.  

Waarvoor we aan 

taalbeschouwing doen 
We gaan ervan uit dat kinderen hun taalgebruik kunnen 

verbeteren door er meer bewust en systematisch over na te 

denken. Dat is de voornaamste bedoeling van taalbeschouwing.  

Daarnaast doen we ook aan taalbeschouwing omdat taalgebruik 

een belangrijk aspect is van ons leven, een domein van 

wereldoriëntatie (‘mens en medemens: hoe gaan we om met 

onszelf en met de anderen?’, ‘mens en het muzische’). Ook 

daarom is het zinvol aan taalbeschouwing te doen, want 

wanneer we over ons taalgebruik en ons taalsysteem nadenken, 

denken we eigenlijk over onszelf na. En willen we onszelf niet 

beter leren kennen?  

 
Taalgebruik en 
samenleving 

We gebruiken taal ook altijd binnen de gemeenschap waarin we 

leven. Ook dat biedt boeiende taalbeschouwelijke mogelijk-

heden. Denk maar aan de verhouding tussen bijvoorbeeld 
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moedertaal, buurttaal en schooltaal, de verhouding tussen 

dialect en standaardtaal, aan het woordgebruik als weer-

spiegeling van opvattingen en vooroordelen, aan de invloed van 

rollenpatronen op taalgebruik, aan de taal waarmee mensen 

anderen manipuleren en waarmee ze respect betuigen, aan de 

taal waarmee ze hun denkwereld verhullen en onthullen, 

waarmee ze aanvallen en verdedigen, schelden en prijzen, 

verdrukken en bevrijden, aan de problemen waartoe taal in een 

meertalig land kan leiden, aan het soms moeilijke contact met 

anderstaligen enzovoort. 

 
Taalgebruik kunnen we 
pas begrijpen in 
concrete situaties 

Telkens is het zinvol dat we de hele situatie bekijken waarin 

mensen taal gebruiken. Dan staan we natuurlijk stil bij de 

aspecten van elke communicatie: de zender en de ontvanger, de 

boodschap en de werkelijkheid waarnaar die boodschap verwijst, 

de bedoeling van de communicatie, de manier waarop wordt 

gecommuniceerd, de omstandigheden, de weg en de middelen 

en het effect.  

 
Taalsystematiek als 
onderdeel van 

nadenken over 
taalgebruik 

Taalbeschouwing is in principe altijd nadenken over taalgebruik. 

Maar wanneer we taal gebruiken, houden we ook rekening met 

het systeem van een taal. Dat taalsysteem is een onderdeel van 

het taalgebruik. Taal bekijken we dan als een structuur van 

klanken (fonetische en fonologische elementen), van woorden 

(morfologische elementen), van zinnen, (syntactische 

elementen), van teksten, van betekenissen (lexicale en 

semantische elementen) en van spellingvormen. Hamvraag bij 

de beschouwing van de taalsystematiek is dan: hoe zit taal in 

elkaar? Wanneer we dan nadenken over de taal van onze 

leerlingen, vragen we ons af: hoe zit in elkaar wat jullie gezegd 

hebben? Dan kunnen we ons weer verbazen over de 

complexiteit ervan en over het ongelooflijke feit dat onze 

leerlingen de ontzettend ingewikkelde regels van het 

taalsysteem zo goed beheersen. Ze kunnen nochtans niet 

verwoorden hoe die regels eigenlijk in elkaar zitten. Wij 

trouwens ook niet. Behalve de weinige regels die we uit de 

schoolspraakkunst kennen.  

 
Nadenken over 
taalgebruik 
 
 
 
 

Met het deelleerplan taalbeschouwing willen we het dus over een 

andere boeg gooien. We opteren voor taalbeschouwing op een 

brede basis. Dat wil zeggen dat we kinderen willen leren 

nadenken over taalgebruik en daarbinnen over relevante 

aspecten van taalsystematiek die daarin opduiken. 

In taalopvoeding komt het er immers op aan kinderen steeds 

nieuwe situaties talig te leren aanpakken en beheersen. Dus 

moeten we met hen over situaties nadenken waarmee ze 

geconfronteerd (kunnen) worden. 

 
Nadenken over 
situaties 

Essentieel is dus dat kinderen in zoveel mogelijk verschillende 

situaties worden gebracht waarin ze taal gebruiken: luisteren, 

spreken, lezen en schrijven. Vooral daardoor leren ze taal in de 

ruimste zin van het woord interpreteren en produceren.  

 
Nadenken over het 
verschijnsel taal 

Daarnaast moeten kinderen ook over het verschijnsel taal leren 

nadenken. Dat kan door ze bewust te maken van de vele 

manieren waarop we taal gebruiken, door ze laten inzien hoe 

communicatie werkt en verloopt, door ze exemplarisch en speels 
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te laten inzien hoe taal in elkaar zit. 

 
Taalbeschouwing als 
blijde wetenschap 

Daarbij vertrekken we zoveel mogelijk vanuit echte of op zijn 

minst realistische situaties uit de leefwereld van de kinderen en 

uit de wereld waarop we hen willen voorbereiden. Vanuit echt of 

realistisch taalgebruik dus. Het allerboeiendst is dat we vanuit 

hun eigen taalgebruik, hun eigen zinnen vertrekken. 

Taalbeschouwing als 
een vorm van leren 

 

We kunnen bijvoorbeeld leerlingen leren dat ze 

communicatiesituaties beter kunnen voorbereiden door na te 

denken over de verschillende factoren die in elke 

communicatiesituatie meespelen (wie is de zender, wat zegt hij, 

waarover gaat het, aan wie zegt hij het enz.). We kunnen hen 

laten ervaren dat ze een tekst gemakkelijker kunnen begrijpen 

wanneer ze hun eigen voorkennis of voorstellingsvermogen eerst 

aanspreken (wat weet ik erover, hoe stel ik het me voor?). Of 

dat ze een moeilijke tekst beter begrijpen wanneer ze, door 

signaalwoorden te zoeken, kunnen kijken hoe die tekst 

opgebouwd is. We kunnen hen laten ervaren dat ze beter 

teksten produceren wanneer ze, net als goede sprekers of 

schrijvers, in stappen werken. Wat o.a. betekent dat ze hun 

eigen taalgedrag kritisch beoordelen. 

Leren wordt op die manier een vorm van taalbeschouwing in de 

brede betekenis van het woord en omgekeerd. 

 
Kinderen leren. En wij 
dan? 

Terwijl men vroeger onderwijs vooral opvatte als een overdracht 

van kennis en waarden vanuit de leraar naar de leerlingen, 

leggen we meer en meer de nadruk bij de leerlingen, bij de 

kinderen. Het zijn immers de kinderen die kennis moeten 

verwerven, vaardigheden en attitudes moeten ontwikkelen. 

We beseffen steeds meer dat leraren dat niet kunnen forceren 

en dat kinderen sowieso al het grootste deel van het leren op 

zich nemen, dat leren de natuurlijkste zaak van de wereld is. 

Kinderen zijn gemaakt om te leren. 

Wij kunnen hen echter helpen of remmen. Daarom is het goed 

na te denken hoe we hen een stimulerende, krachtige 

leeromgeving kunnen aanbieden. Onze rol wordt dan wel 

enigszins anders: we worden vooral organisators, observators 

en begeleiders i.p.v. leiders.  

 
De leerlingen in het 
centrum van de klas 

In het hedendaagse denken over onderwijs vindt een 

verschuiving plaats: steeds meer aandacht wordt geschonken 

aan het leerproces van de leerlingen. In de klas gaat het immers 

op de eerste plaats om de leerling die kennis, vaardigheden en 

attitudes moet verwerven. Het centrum van de klas wordt dan 

minder door de leraar ingenomen, maar meer door de 

leerlingen. Dat betekent niet dat de leraar niet belangrijk meer 

is. Integendeel, leerlingen hebben hun leraren op school nodig 

voor heel wat uiterst belangrijke dingen. Bijv. voor het creëren 

van wat men een krachtige leeromgeving noemt.  

 
Een krachtige 
leeromgeving 

In een krachtige leeromgeving geven we de volgende kwaliteiten 

van leren alle kansen: constructief, cumulatief, context-

gebonden, coöperatief, doelgericht en zelfgestuurd. Ideaal is dat 

de leerprocessen van de leerlingen al die kwaliteiten tegelijk 

kunnen hebben.  
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Constructief Als de leerlingen hun kennis, hun vaardigheden en hun attitudes 

zelf opbouwen, leren ze constructief. Deze kwaliteit wordt heel 

belangrijk geacht. Dit is tegengesteld aan de opvatting dat we 

de lege vaten van de leerlingen met kennis, vaardigheden en 

attitudes moeten volgieten.  

We werken al vaak constructief. Bijv. wanneer we inductief 

werken: als de leerlingen vanuit een probleem, vanuit vragen of 

vanuit een hypothese samen met ons informatie verzamelen, 

ordenen en daaruit hun besluiten trekken, regels afleiden, 

kortom, hun kennis opbouwen . 

 
Cumulatief Als we vertrekken vanuit de kennis, de vaardigheden en de 

attitudes die de leerlingen al hebben, werken we cumulatief. Ook 

dat doen we al vaak. Bijv. wanneer we vertrekken van vragen 

van de leerlingen of wanneer we hun voorkennis of hun 

voorstellingsvermogen aanspreken. 

 
Contextgebonden De verschillende deelleerplannen Nederlands hechten veel 

belang aan de context waarin taal gebruikt wordt. Dit is 

waarschijnlijk de belangrijkste vernieuwing van het 

taalonderwijs dat de leerplannen Nederlands op het oog hebben. 

De bedoeling is immers dat onze leerlingen allerlei concrete 

situaties met hun taal adequaat leren aanpakken en beheersen. 

Ook voor de allochtone kinderen is het heel belangrijk dat we ze 

zoveel mogelijk een concrete, authentieke context aanbieden. 

Vaak begrijpen die kinderen een schooltaak niet omdat ze de 

context, die verzwegen is, want verondersteld gekend, niet 

kennen. 

Daarenboven zijn we ervan overtuigd dat we taalgebruik maar 

echt kunnen begrijpen wanneer we de context, de hele situatie 

erbij betrekken. Het taalonderwijs dat in deze krachtlijnen 

beoogd wordt, moet dus contextgebonden zijn. 

 
Coöperatief Leerlingen leren beter als ze samenwerken. Dat geldt 

waarschijnlijk voor alle onderwijs, maar bij uitstek voor 

taalonderwijs. Het gaat daar toch meestal om communicatie. En 

hoe kunnen we de communicatievaardigheden van de leerlingen 

beter vergroten dan door hen voortdurend te stimuleren om 

samen te werken, te overleggen, te discussiëren? 

 
Doelgericht Als de leerlingen weten waarvoor ze iets moeten leren, m.a.w. 

als ze gemotiveerd zijn, leren ze natuurlijk beter. Daarom is het 

voor ons, leerkrachten, belangrijk de doelen van het leerplan in 

het oog te houden. Niet alleen de concrete doelen, maar vooral 

de allesomvattende doelen van onderwijs: dat de kinderen zich 

kunnen ontplooien en in de maatschappij harmonieus met 

anderen kunnen samenleven moeten we voortdurend nastreven 

en ook de algemene doelen van taalonderwijs: dat de kinderen 

vaardigheden, kennis en attitudes ontwikkelen die nodig zijn 

voor communicatie, conceptualiseren en expressie. 

 
Zelfgestuurd Daarvoor moeten we de kinderen leren reflecteren op hun eigen 

handelen, op hun eigen taalgebruik. We moeten ze leren 

strategieën ontdekken en gebruiken waarmee ze zichzelf kunnen 

bijsturen of sturen. Daarom o.a. doen we aan taalbeschouwing.  

Daarenboven geven we kleuters al de kans activiteiten te kiezen 

en vrij aan te pakken. Leerlingen van de lagere school kunnen 
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we ook vragen hoe ze een spellingprobleem, een schrijf-

probleem, een communicatieprobleem zouden kunnen 

aanpakken. Dan bepalen ze voor een deel mee hoe ze hun leren 

organiseren.  

Wanneer we probleemoplossend denken belangrijk vinden, laten 

we de leerlingen vaak zelfgestuurd werken. 

Nieuwe mogelijkheden 
met media? 

 

ICT kunnen we zien als een luchtruim waarin zowel de leerling 

als de leraar kunnen verdwalen, maar ook als een instrument 

dat uitermate geschikt is voor ‘constructieve’ leerprocessen: 

leerlingen kunnen er vanuit hun eigen interesses en kennis 

(cumulatief) samen met anderen (coöperatief) zelfgestuurd en 

doelgericht op zoek gaan naar informatie in een context die 

weliswaar ‘virtueel’ is, maar die vaak veel echter overkomt dan 

de informatie van de school en van de schoolboeken 

(contextgebonden). Ze kunnen die informatie verzamelen, 

ordenen en verwerken (constructief). Daarin zal veel meer 

differentiatie mogelijk zijn. Die zal zelfs vanzelf ontstaan: 

leerlingen zullen op hun eigen niveau uit het internet halen wat 

ze kunnen. Ze kunnen daardoor meer voldoening in hun werk 

hebben, meer gemotiveerd zijn, meer betrokken zijn. Dat is 

allemaal mooi, op voorwaarde dat de kinderen over de 

strategieën beschikken om waardeloze, schadelijke, 

leugenachtige informatie te onderscheiden van kwaliteit en dat 

ze over de strategieën beschikken om die informatie niet alleen 

te slikken, maar ook te integreren in wat ze al weten en denken. 

 

Via het internet zullen de kinderen ook met heel veel mensen 

kunnen communiceren. Daarin zien we echter hoe 

taalveranderingen zich ontwikkelen: de taal van e-mails ligt veel 

dichter bij de spreektaal dan de taal van de klassieke brieven. 

En de conventies en het jargon van sms-berichten zullen 

sommige leerkrachten misschien van hun leerlingen moeten 

leren. Net als het gebruik van sommige sociale media. 

 
ICT vraagt nieuwe 
vaardigheden 

Nieuwe vaardigheden zullen ontwikkeld moeten worden: niet 

alleen werken met computers, met tekstverwerkers, met 

internet, maar ook met e-mail, met chatrooms, websites, sociale 

netwerksites enz. En kinderen zullen, net als de volwassenen, 

vooral nog meer moeten leren nagaan wat de betrouwbaarheid 

en de kwaliteit van de informatie is en hoe ze die kunnen 

achterhalen.  

 
Criteria:  

Gericht op zelfsturing 
en zelfevaluatie 

Tenslotte is evaluatie ook gericht op zelfsturing en zelfevaluatie. 

Het is de bedoeling van taalonderwijs dat kinderen gaandeweg 

hun eigen taalgedrag leren sturen en zelf evalueren.  
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2.6.2 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Luisteren en spreken: Wat houdt dat in aan 

doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KUNT OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KUNT OPLOSSEN 

          ET 2 - Boodschappen decoderen op betekenisniveau (lexicaal-

semantisch) (2.2.1.4) 

 Dat kan onder meer bij: 

- ordening naar betekenis: synoniemen, hyponiemen, 

hyperoniemen, homoniemen 

- rubricering van woorden: begripsassociaties, 

abstractieladders 

- afleiding van woorden uit begripskenmerken en 

omschrijving van betekenissen 

- betekenisrelaties (deel-geheel, middel-doel, oorzaak-

gevolg) 

- figuurlijk taalgebruik, overdrachtelijke betekenis, 

beeldspraak 

- spreekwoorden, zegswijzen, uitdrukkingen 

- stilistische aspecten: vergelijkingen, herhalingen, 

taalregisters 

- Boodschappen begrijpen (L.2.2.2) 

 Onder meer:  

- Onderlinge boodschappen ondersteund door mimiek of 

gebaar, begrijpen 

 - Opdrachten van de leerkracht begrijpen 

 - Beluisterde verhalen begrijpen 

 - … 

 

- In onder meer: 

- voor leerlingen bestemde mededelingen … 

telefoongesprekken informatie herkennen en 

achterhalen over: 

- handelingen 

- plaats- en tijdsaanduidingen 

- gevoelens en stemmingen 

- informatieve delen 

- redenen en motieven 

- bedoelingen 

- relaties zoals oorzaak-gevolg, doel-middel … 

 

 

 

 

 

 

 

  ET 3 

- Talige boodschappen integreren (L.3.2.2) 

 Daarbij kan onder meer aan de orde komen: 

- vragen kunnen stellen over een boodschap, 

- een boodschap reproduceren en doorvertellen, 

- zijn mening aanvullen met nieuwe elementen, 

- nieuwe ideeën krijgen, 

- nieuwe plannen maken, 

- de gedachtegang van een spreker voortzetten, 

- … 

 

- Vragen stellen die de gewenste of ontbrekende informatie 

leveren. (S.1.21) 
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b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

ET 5.2 - Een kind weet welke factoren bij communicatie van belang 

zijn en kan er rekening mee houden, zoals de persoon van de 

spreker en de luisteraar, het wat en het waarover van de 

boodschap, de bedoeling, de manier, de omstandigheden, de 

weg en de middelen, het effect van de communicatie. (Ad.3) 

 - Een kind ziet in dat het zijn manier van luisteren en spreken 

moet aanpassen aan de inhoud van de boodschap, de 

persoon en de totale communicatieve situatie. (Ad.4) 

 - Een kind beseft dat luisteren en spreken in het leerproces op 

school basisvaardigheden zijn die zijn leerresultaat mee 

bepalen. (Ad.5) 

 - Een kind is er zich van bewust dat het zijn luister- en 

spreekgedrag kan sturen en verbeteren. (Ad.7) 

 

 ET 5.2/6.7 - Een kind kan kritisch nadenken over zijn eigen en andermans 

luister- en spreekgedrag en mondeling gebruik van de taal. 

(Ad.10) 
 

ET 5.2 - Communicatieve elementen integreren (L.3.2.3) 

 Daarbij kan onder meer aan de orde komen: 

- nieuwe luisterstrategieën aanwenden, 

- zijn communicatief gedrag aanpassen, 

- andere hulpmiddelen kiezen, 

- zijn niet-verbaal gedrag anders sturen, 

- …  

 - Taalbeschouwelijke vaardigheden ontwikkelen. (S.4) 

- De meeste van de doelen onder S.1, S.2 en S.3 kunnen een 

taalbeschouwelijke dimensie krijgen.  

 Bijvoorbeeld: 

- (Nadenken over hoe) verslag uitbrengen over… (S.1.11) 

- (Nadenken over hoe) accentuering en intonatie verzorgen 

(S.2.4) bij …zinnen voorlezen met wisselende leessterkte, 

intonatie en tempo. 

- (Nadenken over) het juist gebruiken van voorzetsels 

(plaats, tijd), het vervoegen van sterke werkwoorden… 

(S.3.2)  

- Bij het reflecteren over spreken kunnen doelen van luisteren 

met een taalbeschouwelijke dimensie (L.1.2, L.2.2.1, L.2.3, 

L.3.1.2, L.3.1.3) worden geïntegreerd 

 Bijvoorbeeld: 

- Klanken onderscheiden (foneemdiscriminatie) en erover 

nadenken (L.1.2.1) 

 - Elementen van de taalsystematiek decoderen en begrijpen 

op woordniveau:  

  herkenning van lettergrepen (L.2.2.1.2) 

 - De communicatieve elementen begrijpen en interpreteren: 

het effect begrijpen  

  en interpreteren van een boodschap, reacties van publiek 

(L.2.3.9) 

 - Talige aspecten van boodschappen beoordelen: de 

esthetische en expressieve waarde (L.3.1.2) 

 - Communicatieve elementen beoordelen zoals de sfeer en 

de interactie van een gesprek (L.3.1.3) 
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c DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN 

ET 6.6 - Een kind is bereid om over zijn luister- en spreekgedrag en 

dat van anderen na te denken. (Ad. 12) 

ET 6.7 - In gesprekken kritisch reageren op de vragen en de 

opmerkingen van bekende volwassenen. (S.1.37) 

2.6.3 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het deelleerplan Luisteren en spreken  

In het deelleerplan vind je deze toelichting in paragraaf 6.2.  

Gericht op 
zelfsturing en 

zelfevaluatie 

Richt je evaluatie op zelfsturing, op zelfevaluatie. 

 

Het is de bedoeling dat het kind zelf gaandeweg ook zijn luister- en 

spreekgedrag leert evalueren. Maar zelfobservatie en zelfevaluatie 

zijn geen eenvoudige dingen. Je moet daarom als leerkracht 

kinderen ondersteunen en begeleiden en ze de tijd geven om zich 

daarin te bekwamen. 

 

In die richting kun je als leerkracht stappen zetten door het commu-

nicatiegedrag in allerlei evaluatie-, leer- en vormings- en andere 

gesprekken aan bod te laten komen. Door met andere woorden met 

kinderen vaak over de kwaliteit en de evolutie van hun luisteren en 

spreken en dat van anderen te praten. 

Dat betekent dus dat ook de bespreking van luister- en spreek-

gedrag centraal dient te staan in luister- en spreekopvoeding. 

 

2.6.4 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Lezen: Wat houdt dat in aan doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

    ET 3 - Een kind weet welke factoren bij geschreven communicatie van 

belang zijn en kan er rekening mee houden, zoals de persoon van 

de schrijver en de lezer, het wat en het waarover van de 

boodschap, de bedoeling, de manier, de omstandigheden, de weg 

en de middelen, het effect van de communicatie. (Ad.3) 

- Een kind kan leesvaardigheden en –strategieën aanwenden, 

rekening houdend met de totale leessituatie, de tekstsoort en het 

verwerkingsniveau. (Ad.9) 

- Elementen van de taalsystematiek decoderen en begrijpen. 

Daarbij kan aan de orde komen:  

- allerlei woorden in verband met de leestechniek begrijpen, 

zoals verwijswoorden, signaalwoorden, expressieve woorden en 

woordgroepen, … (Le 2.2.1.5)  

- de aard en de functie van tekstdelen (zinnen en alinea’s) 

herkennen en begrijpen onder meer als: 

- Informatie en gegevens, 

- Instructies en aanwijzingen, 

- Verhalende delen, 

- Bewijsvoeringen, meningen, 

- Samenvattingen 

-  ... (Le 2.2.1.8) 

- Communicatieve elementen begrijpen en interpreteren (Le.2.3). 
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Daarbij kan onder meer aan de orde komen: 

- de rol van de zender, 

- het wat van de boodschap, 

- het waarover van de boodschap, 

- de bedoeling, 

- de weg en middelen zoals voor- en nadelen van visuele en 

schriftelijke communicatie,  

- het effect zoals reacties van leespubliek 

- …  

- Talige boodschappen integreren, door o.m.: 

- gegevens zoals sleutelwoorden en signaalwoorden aanduiden… 

ordenen 

- structureringsvormen ontwerpen zoals een schema, een 

werktekening 

- gegevens en meningen vergelijken 

- teksten samenvatten 

- bijkomende informatie zoeken en raadplegen … (Le 3.2.2) 

b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

  ET 5.2 - Een kind beseft dat lezen in het leerproces op school een 

basisvaardigheid is die zijn leerresultaat mee bepaalt. (Ad.5) 

 - Een kind kan kritisch nadenken over zijn leesgedrag en over zijn 

eigen en andermans gebruik van de geschreven taal. (Ad. 10) 

 - Communicatieve elementen integreren: 

- zijn leesstrategie bepalen  

- zijn leesdoel, zijn leestempo bepalen, 

- zijn leestechniek bijsturen, 

- bij voorlezen allerlei spreektechnische vaardigheden 

(ademhalen, stemgeven, articuleren, intoneren …) doeltreffend 

toepassen, 

- lezen als vorm van communicatie toepassen: 

- gebruik maken van de boekenhoek, de bibliotheek 

- een schoolkrant of verslagboek ontwerpen met gelezen teksten 

- … (Le 3.2.3) 

c DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN 

  ET 6.7 - Een kind is bereid om over zijn leesgedrag na te denken. (Ad. 12) 

 - Een kind is bereid kritisch te lezen (Ad.17) 

 - Een kind streeft ernaar verwerkend te leren lezen. (Ad. 19) 

 

  ET 6.1 - Correct en nauwkeurig lezen. (Le.2.2.1.7) 

2.6.5 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het deelleerplan Lezen 

In het deelleerplan vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 1 – 2.3.2 – 

2.3.3 – 6.2.3 - 6.2.4 - 7.2. 

 
Leesopvoeding Leesonderwijs dat er alleen op gericht is kinderen schriftelijke 

boodschappen te doen navertellen of reproduceren, stelt zich te 

eng op. Leesonderwijs moet streven naar verdieping. Het moet 

leiden naar vaardige, kritische en selecterende lezers. 

 
Interactief Goed lezen betekent allerlei gegevens uit de tekst afleiden die er 

niet woordelijk staan. Dat wil zeggen een boodschap 

interpreteren. Voor een kind is zo’n interpretatie niet evident. 
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Het ligt dus voor de hand dat je als leerkracht er permanent de 

aandacht op trekt. Vragen als ‘Wat wil dat eigenlijk zeggen?’, 

‘Waarover gaat de boodschap eigenlijk?’, Hoe moet ik dat als 

lezer begrijpen?’ zijn bij kinderen niet van de lucht. 

 

Boodschappen integreren is de hoogste vorm van lezen. Het 

veronderstelt dat je de tekst niet enkel letterlijk begrijpt en 

interpreteert, maar hem bovendien ook kritisch verwerkt. 

 
Denkvaardigheden 

ontwikkelen 
Werk een leerlijn uit om de denkvaardigheden te vormen: 

analyseren, gegevens vergelijken en ordenen, classificeren, 

veranderingsprocessen waarnemen, verklaren. 

 
Kritisch lezen Een lezer leest kritisch als hij een standpunt inneemt tegenover 

zijn lectuur. Hij spreekt er een oordeel over uit, hij geeft er zijn 

mening over. Daarvoor dient hij afstand te nemen van de tekst 

om hem te vergelijken met zijn eigen ervaringen, zijn eigen 

normen, met andere bronnen. Om dat te kunnen moet een lezer 

over een referentiekader beschikken dat hij geleidelijk heeft 

opgebouwd. Kritisch lezen veronderstelt dus altijd een zekere 

leeservaring en een dosis kennis.  

 

Leerkrachten dienen voortdurend, geïntegreerd en opklimmend 

aan kritisch lezen te werken in de hele lagere school. Zo leggen 

ze bouwstenen voor een kritische houding.  

 

Bouw als leerkracht zoveel mogelijk vragen in die het kritisch 

lezen op gang brengen. Vraag kinderen bij elke tekst die wordt 

behandeld, naar hun mening. Maar hou daarbij een zekere 

gradatie in de gaten. Stel open vragen: zowel over de inhoud als 

over de vorm. Laat kinderen hun eigen mening verwoorden en 

verantwoorden. 

 
Studerend lezen Bij studerend lezen komt het eropaan dat een lezer vooral 

zakelijke teksten zelfstandig doorneemt met enkele specifieke 

bedoelingen: hoofdzaken zoeken, samenvatten, schematiseren 

enzovoort. Daaraan is duidelijk te merken dat studerend lezen 

de cognitieve aspecten van lezen raakt. 

 

Zo komt het dat studerend lezen deel uitmaakt van ‘leren leren’. 

Kinderen verwerven er een lerende houding door, zeg maar een 

algemene studievaardigheid: leren opzoeken, zoekend lezen, 

notities maken, een studie- en werkmethode verwerven. 

 

In de basisschool kan studerend lezen maar in beperkte omvang 

en diepte. Ze geeft een eerste aanzet van het werk dat in het 

vervolgonderwijs wordt voortgezet. 

 

Dat belet niet dat je als leerkracht in de derde en vierde klas al 

activiteiten kunt organiseren waarmee je studerend lezen op de 

sporen zet. Denk maar aan het thema van een tekst bepalen, 

sleutel-, verwijs- en signaalwoorden herkennen, instap- en 

hoofdgedachtenzinnen herkennen en evalueren. 

 

In de vijfde en zesde klas worden die activiteiten uitgebreid en 

verdiept. Daar gaat de aandacht bovendien naar titels kiezen en 

formuleren, onderliggende en bovenliggende begrippen 
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herkennen, formuleren en schematiseren, alinea’s samenvatten 

en verbinden tot een samenvattende tekst. 

 
Gericht op zelfsturing 
en zelfevaluatie 

Richt je evaluatie op zelfsturing, op zelfevaluatie. 

 

Het is de bedoeling dat het kind zelf gaandeweg ook zijn 

leesgedrag leert evalueren. Maar zelfobservatie en zelfevaluatie 

zijn geen eenvoudige dingen. Je moet daarom als leerkracht 

kinderen ondersteunen en begeleiden en ze de tijd geven om 

zich daarin te bekwamen. 

 

In die richting kun je als leerkracht stappen zetten door het 

leesgedrag in allerlei evaluatie-, leer- en vormings- en andere 

gesprekken aan bod te laten komen. Door met andere woorden 

met kinderen vaak over de kwaliteit en de evolutie van hun lezen 

te praten.  

2.6.6 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Schrijven: Wat houdt dat in aan doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

ET 4 - Een schrijfstrategie bepalen en volgen om visuele en schriftelijke 

boodschappen vorm te geven (Schr. 2.2) 

 - Een kind kan de verschillende spellingstrategieën flexibel 

toepassen (Sp.15). 

 

ET 2 - Een kind kan de schrijfwijze van woorden opzoeken. (Sp. 16) 

b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

ET 5.2 - Een kind weet welke factoren bij de geschreven communicatie van 

belang zijn en kan er rekening mee houden. (Ad.5) 

 - Een kind ziet in dat het zijn manier van schrijven kan aanpassen 

aan de hele situatie. (Ad.6) 

 - Een kind is zich bewust dat het zijn schrijfgedrag kan sturen en 

verbeteren. (Ad. 9) 

 
- Een kind kan schrijfvaardigheden en –strategieën aanwenden, 

rekening houdend met de totale schrijfsituatie, de tekstsoorten en 

het verwerkingsniveau. (Ad.12) 

 
- Een kind kan bij zijn schrijven aan anderen communicatieve, 

schrijfstrategische, schrijftechnische, taalkundige en spelling-

vaardigheden op zijn niveau toepassen. (Ad.13) 

 - De componenten van het schriftelijk communicatieproces beseffen.  

(Schr. 1.3) 

 - Noodzaak en nut van schrijfstrategieën en van de aspecten daarvan 

ervaren en beseffen: verzamelen, selecteren, ordenen, uitschrijven, 

verzorgen (Sch.2.1) 

Daarbij kan onder meer aan de orde komen:  

- zijn eigen schrijfstrategie verwoorden, 

- eigen problemen met schriftelijke communicatie herkennen en 

verwoorden.  

 - Elementen van de taalsystematiek die van belang zijn voor het 

leren spellen en/of schrijven correct aanwenden en erover 

reflecteren. (Schr. 4.3) 

 - Een kind is bereid zijn schriftelijk werk te controleren op de juiste 

spelling. (Sp. 18) 
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c DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN 

ET 6.7 - Een kind is in staat kritisch na te denken over zijn schrijven en 

over zijn gebruik van de geschreven taal. (Ad. 14) 

 - Een kind is bereid over zijn schrijfgedrag en zijn schrijfproducten 

na te denken. (Ad.18) 

 - Een kind is bereid kritisch te staan tegenover zijn schrijven. (Ad. 

25) 

 

ET 6.6  Ervaren en beseffen dat de kwaliteit van visuele boodschappen en 

van teksten verbeterd kan worden door er met anderen over te 

spreken. (Schr.1.5) 

Daarbij kan onder meer aan de orde komen: openstaan voor hulp, 

hulp durven vragen, kritiek aanvaarden, eigen producten door 

anderen laten bekijken en lezen. 

 

ET 6.1 - Zo precies en nauwkeurig mogelijk formuleren. (Schr. 4.1) 

 

ET 6.3 - Een kind is bereid om bij twijfel de juiste spelling op te zoeken. 

(Sp. 19) 

 - Een kind is bereid na te denken over zijn eigen spellinggedrag. 

(Sp. 20) 

2.6.7 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het deelleerplan Schrijven 

In het deelleerplan vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 2.2 – 2.3.2 –

7.2 – 8.3.  

 
Een aantal 

systematische stappen 
Wie zich als schrijver tot iemand anders richt, moet leren een 

aantal systematische stappen te zetten. 

In grote trekken komt het erop neer dat je als schrijver je 

boodschap plant, ze formuleert en ze reviseert (bewerkt, 

herwerkt, afwerkt). Die stappen zijn te onderscheiden, maar in 

de praktijk nauwelijks te scheiden.  

Wie schrijft, dient die stappen niettemin allemaal in de gaten te 

houden. Hij moet ze permanent controleren en bewaken. Hij 

coacht zijn eigen schrijfproces. Er is met andere woorden een 

monitorfunctie mee gemoeid die het schrijfproces zo nodig 

bijstuurt. Daartoe heeft een schrijver een flink functionerende 

taalbeschouwelijke attitude nodig. 

 
Schrijfstrategische 
vaardigheden 

Schrijfstrategische vaardigheden hebben te maken met:  

- verzamelen 

- selecteren 

- ordenen 

- uitschrijven 

- verzorgen 

- nalezen, herschrijven. 

Die vaardigheden kunnen worden gekoppeld aan de stappen van 

het schrijfproces. 

Plannen heeft te maken met verzamelen, selecteren en ordenen. 

Formuleren met uitschrijven en verzorgen. 

Reviseren met nalezen en herschrijven. 
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Zelfevaluatie Je kunt bovendien veel aan de weet komen door schrijfprocessen 

bespreekbaar te maken: door met kinderen te praten over hun 

manier van werken, door ze te laten vertellen hoe ze een tekst 

aanpakken en uitschrijven. Zo leren kinderen reflecteren over 

hun schrijfstrategieën. 

 
Spellingstrategieën Gemengde spellers wenden verschillende strategieën aan. Zo 

spellen ze vanuit: 

- een geheugenstrategie, 

- een regelstrategie, 

- een analogiestrategie, 

- een zoekstrategie. 

 

Dat is precies wat kinderen dienen te worden: ‘gemengde 

spellers’ die juist leren spellen door uit de verschillende 

strategieën de meest doeltreffende flexibel te kiezen. 

2.6.8 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Strategieën: Wat houdt dat in aan doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

   ET 4 - Tekstsoort en teksttype bepalen. (Str.1.2 en Str.6.1) 

 - Verwachtingen en vragen formuleren in functie van het doel op 

basis van de tekstkenmerken, de eigen voorkennis. (Str.1.4) 

 - Het thema van de tekst zoeken. (Str.3.3) 

- Hoofdgedachten en details onderscheiden. (Str.3.4) 

- Gericht informatie zoeken in de luister- of leestekst. (Str.3.5) 

- Relaties leggen met de eigen voorkennis. (Str.3.6 en Str.7.4) 

- Moeilijke passages herlezen of herbeluisteren en controleren. 

(Str.3.7) 

- Bepalen of een onbegrepen woordgroep van belang is voor het 

bereiken van het luister- of leesdoel en de betekenis eventueel 

achterhalen. (Str.3.9) 

- De structuur van de tekst herkennen. (Str.3.10) 

- Antwoorden formuleren op hun eigen vragen of die van de 

leerkracht in verband met betekenis, inhoud, bedoeling, 

mening … (Str.3.11) 

- Woorden en stukken tekst aanduiden die belangrijk zijn voor 

het begrijpen van de tekst. (Str.3.12) 

- Een structureringsvorm opstellen zoals een schema, tabel … 

(Str.3.13) 

- Een mondelinge en/of schriftelijke samenvatting geven. 

(Str.3.14) 

 - Materiaal verzamelen in functie van het spreek- of schrijfdoel 

en in functie van de luisteraar of de lezer door het stellen van 

vragen, het oproepen van de voorkennis en de eigen 

ervaringen, prenten en afbeeldingen te gebruiken, door iets op 

te zoeken, door iets te lezen … (Str.6.2) 

- Materiaal selecteren in functie van het spreek- of schrijfdoel en 

in functie van de luisteraar of de lezer. (Str.6.3) 

- Materiaal ordenen in functie van het spreek- of schrijfdoel en in 

functie van de luisteraar of de lezer. (Str.6.4) 

- De inhoud (samenhang, duidelijkheid, overlapping …) van wat 

ze zeggen of schrijven beoordelen en eventueel verbeteren. 

(Str.8.1) 
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b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

 ET 5.2 - Zich oriënteren op aspecten van de luister- of leestaak 

- Bij het voorbereiden de manier van luisteren of lezen afstemmen 

op het luister- of leesdoel. 

- Bij het uitvoeren de aandacht voor het luister- of leesdoel 

behouden. 

- Het luister- of leesresultaat beoordelen in het licht van het doel. 

- Zich oriënteren op aspecten van de spreek- of schrijftaak. 

- Bij het voorbereiden de manier van spreken of schrijven 

afstemmen op het spreek- of schrijfdoel. 

- Bij het uitvoeren de aandacht voor het spreek- of schrijfdoel 

behouden. 

- Het spreek- of schrijfresultaat beoordelen in het licht van het 

doel. 

c DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN 

ET 6.6/6.7 - Zich oriënteren op aspecten van de luister- of leestaak 

- Bij het voorbereiden de manier van luisteren of lezen afstemmen 

op het luister- of leesdoel. 

- Bij het uitvoeren de aandacht voor het luister- of leesdoel 

behouden. 

- Het luister- of leesresultaat beoordelen in het licht van het doel. 

- Zich oriënteren op aspecten van de spreek- of schrijftaak. 

- Bij het voorbereiden de manier van spreken of schrijven 

afstemmen op het spreek- of schrijfdoel. 

- Bij het uitvoeren de aandacht voor het spreek- of schrijfdoel 

behouden. 

- Het spreek- of schrijfresultaat beoordelen in het licht van het 

doel. 

2.6.9 ‘Leren leren’ in het deelleerplan Taalbeschouwing: Wat houdt dat in aan 

doelen? 

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

    ET 4 - De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken over de door 

hen gebruikte luister-, spreek-, lees- en schrijfstrategieën (zie 

doelen strategieën) (Tb.5) 

 - Nadenken over ‘Hoe’ Nadenken over hoe iemand iets zegt, 

schrijft, leest of beluistert, ook als ze zelf de zender of de 

ontvanger zijn. (Tb.3.11)  

 - De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken over het belang, 

de functie, het gebruik, de regels en de strategieën van 

spelling. (Tb.22)  

 - Nadenken over de verschillende vormen van communicatie en 

de communicatiemiddelen die de zender gebruikt. (Tb.3.15) 

b DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN 

 ET 5.2 - De leerlingen zijn bereid en kunnen in hun talig handelen 

gebruik maken van de verworven inzichten in de belangrijkste 

factoren van de communicatieve situatie.(Tb.4) 

 - Nadenken over het effect dat hun taalgedrag heeft voor anderen 

en henzelf en welke reactie ze kunnen verwachten.(Tb.3.23) 
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 - De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken over de 

belangrijkste factoren van de hele communicatieve situatie en 

ervaren dat die aspecten elkaar kunnen beïnvloeden. Ze kunnen 

daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken. (Tb.3) 

 - Nadenken over aspecten van het taalsysteem (zie II Nadenken 

over het taalsysteem als onderdeel van het nadenken over 

taalgebruik). (Tb.3.17) 

 - De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken over de door hen 

gebruikte luister-, spreek-, lees- en schrijfstrategieën (zie doelen 

strategieën). (Tb.5) 

c DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN 

 ET 6.6 - De leerlingen zijn bereid om op hun niveau na te denken over 

het taalgebruik en de belangrijkste factoren van de hele 

communicatieve situatie. (Tb.21) 

- De leerlingen zijn bereid om op hun niveau na te denken over 

het taalsysteem en van de verworven inzichten gebruik te 

maken in hun talig handelen. (Tb.28) 

 

 ET 6.7 - Nadenken over normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag 

van de zender, ook als ze zelf de zender zijn. (Tb.3.3) 

- Nadenken over normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag 

van de ontvanger, ook als ze zelf de ontvanger zijn. (Tb.3.9) 

- Nadenken over de afspraken die horen bij taalgebruik in 

bepaalde situaties (taalgedragsconventies). (Tb.3.14) 

- Nadenken over het gebruik van standaardtaal, regionale en 

sociale taalvariëteiten en in hun omgeving voorkomende talen 

en daarbij de termen ‘dialect’, ‘vreemde taal’, Nederlands, Frans, 

Engels, Duits, (en andere in hun omgeving voorkomende talen) 

en ‘moedertaal’ gebruiken. (Tb.3.20) 

- Nadenken over aspecten van het taalsysteem (zie bijlage 2 

Nadenken over het taalsysteem als onderdeel van het nadenken 

over taalgebruik). (Tb.3.17) 

 

 ET 6.6 - De leerlingen tonen bij het nadenken over taalgebruik interesse 

in en respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en 

andermans cultuur.(Tb.2) 

- De leerlingen tonen bij het nadenken over het taalsysteem 

interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor 

de eigen en andermans cultuur. (Tb.29) 

 - Nadenken over het effect dat hun taalgedrag heeft voor 

anderen en henzelf en welke reactie ze kunnen 

verwachten.(Tb.3.23) 

- De leerlingen zijn bereid om op hun niveau na te denken over 

het taalgebruik en de belangrijkste factoren van de hele 

communicatieve situatie. (Tb.1) 

2.6.10 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het deelleerplan taalbeschouwing 

In het deelleerplan vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 3 – 2.1 – 2.2 – 

2.3. 

 
Streefdoel De basisschool kan zich tot streefdoel voor taalbeschouwing 

stellen: 

 

‘Een kind wil, durft en kan op zijn niveau nadenken over 
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aspecten van taal en taalgebruik door taalverschijnselen uit zijn 

leefwereld waar te nemen, te interpreteren en op zijn niveau te 

verwerken in zijn taalgedrag. Daardoor kan het nieuwe 

taalsituaties met zijn taalgebruik beter aanpakken, deelhebben 

aan de taalcultuur en aan taalbeschouwing genoegen beleven.’ 

 
Waarnemen, 
begrijpen, 
interpreteren, 
verwerken 

Taalbeschouwing leert leerlingen het eigen en andermans 

taalgebruik te beschouwen. Daardoor leren ze situaties 

zelfstandiger en beter aanpakken. Wie nadenkt over 

taalverschijnselen, neemt ze waar en probeert ze te begrijpen, te 

interpreteren en te verwerken. Hij probeert daaruit zijn 

taalgebruik te verbeteren Leerlingen krijgen inzicht in 

communicatie, in elementaire structuren van klanken, woorden, 

zinnen, teksten, betekenisverbanden en spellingvormen. Die 

kennis wordt geleidelijk opgebouwd. Om over die inzichten te 

praten is het handig dat leerlingen beschikken over een aantal 

begrippen en termen. 
  

Op die manier draagt taalbeschouwingsonderwijs ertoe bij dat 

kinderen ‘leren leren’ en dat ze hun zelfsturend vermogen 

ontwikkelen. 

2.7 ‘Leren leren’ en het leerplan Schrift 

2.7.1 Wat houdt dat in aan doelen? 

 DOELEN OM ZICHZELF TE STUREN a

  ET 5.2 - De leerling streeft naar een verzorgd handschrift in het 

bijzonder als hij schrijft voor anderen. (57) 

 DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN b

  ET 6.1 - De leerling is gericht op nauwkeurigheid, inzake liniëring en 

vormgeving. (48) 

  - De leerling heeft, ook in de meer persoonlijke vormgevingen, 

een blijvende aandacht voor een leesbaar schrift. (47 en 58) 

2.7.2 Toelichting en aanbevelingen vanuit het leerplan 

In het leerplan vind je deze toelichting in paragraaf 5.1.2. 

Zelfcontrole Verwoording tijdens de uitvoering of bevraging nadien vertellen 

iets over ‘de actie’ van de uitvoerder. Op die manier kunnen 

zowel het proces (het verloop, de schrijfweg) als het product 

gecontroleerd, beoordeeld en eventueel bijgestuurd worden. Het 

is belangrijk dat de uitvoerder weet wat hij doet en moet doen. 

Zo kan hij het resultaat vergelijken met zijn voornemen. De 

controle van buitenuit moet evolueren naar zelfcontrole (‘leren 

leren’). Leerlingen moeten foutenanalyserend leren werken. 
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2.8 ‘Leren leren’ in het leerplan Wereldoriëntatie 

2.8.1 Wat houdt dat in aan doelen?  

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

        ET 4 - Kinderen kunnen … problemen aanpakken. (0.7) 

        ET 3 - Kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen. 

(0.9) 

 - Kinderen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden 

onderzoekbaar of opzoekbaar zijn. (0.10) 

 - Kinderen kunnen kwalitatief en kwantitatief vergelijken. (0.11) 

 
- Kinderen kunnen uit een aantal vaststellingen zelf conclusies 

trekken. (0.12) 

 

        ET 2 - Kinderen kunnen informatiebronnen op een doeltreffende manier 

hanteren. (0.13)  

 

        ET 3 - Kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classificeren. 

(0.14) 

 
- Kinderen kunnen verslag uitbrengen over hun bevindingen. 

(0.15) 

 DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN  b

  ET 5.1 - Kinderen werken samen. (0.5) 

Dat houdt in dat ze: 

- overleggen over groepsopdrachten 

- terugblikken op de manier waarop ze hebben samengewerkt 

- regels en een taakverdeling afspreken bij een spel of 

opdracht … 

 

  ET 5.2 - Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders. (0.8)  

Dat houdt in dat ze: 

 - In alle leeractiviteiten zoveel mogelijk nadenken over hun 

eigen leerproces (Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit zo? 

Weet ik nu wat ik wil weten? Waarom loopt het fout? Hoe kan 

ik dat in het vervolg vermijden?…) 

 - Bij alles wat ze leren, zoveel mogelijk het verband leggen met 

al aanwezige kennis en vaardigheden….  

 - Kinderen denken na over de eigen mogelijkheden en keuzes. 

(2.10) 

Dat houdt in dat ze: 

 - Antwoorden zoeken op vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? 

Wat kan ik? Hoe ga ik om met…? Waarom kies ik voor…? Hoe 

reageer ik op…? Hoe denk ik over…?… 

 - Kritisch durven zijn over de eigen vooropgestelde waarden.  

 - Kinderen houden rekening met verschillende schoonheids-

aspecten als ze zelf iets maken of uitdrukken. (3.5) 

 

     ET 5.1. - Kinderen kunnen een planning maken in de tijd en er zich aan 

houden. (8.7) 

Dat houdt in dat ze: 

 - kunnen vooruitblikken op een aantal activiteiten, 

 - een keuze kunnen maken uit een paar activiteiten, 
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 - minstens twee activiteiten na elkaar kunnen plannen (o.a. bij 

contractwerk), 

 - een schoolagenda functioneel kunnen gebruiken, 

 - een welomschreven opdracht in een kleine groep kunnen 

uitvoeren volgens de vooropgestelde taakverdeling en 

tijdsplanning. 

 DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN  c

  ET 6.6 - Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al z’n 

dimensies, hier en elders, vroeger en nu. (0.1) 

 - Kinderen uiten hun verwondering over het (on)(be)grijpbare, het 

goede, het mooie, het mysterieuze, het verrassende... in de 

wereld. (0.2) 

 

 ET 6.3 - Kinderen … durven problemen aanpakken. (0.7) 

- Kinderen ontwikkelen vertrouwen in eigen mogelijkheden. (4.2) 

 

 ET 6.7 - Kinderen kunnen constructief kritisch zijn. (4.13) 

 

 ET 6.5 - Kinderen kunnen zich op een passende manier weerbaar 

opstellen. (4.14) 

2.8.2 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het leerplan 

In het leerplan vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 1.1 – 1.3 – 2.3 – 

4.0,1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.  

Autonome leerders Met wereldoriëntatie willen we elk kind mogelijkheden bieden 

om: 

- zijn talenten te ontwikkelen, 

- zich te oriënteren op een zingevend doel, 

- constructief om te gaan met eigen beperkingen en 

mislukkingen, 

- verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

Dat betekent dat we de kinderen zoveel mogelijk willen laten 

ontwikkelen tot autonome leerders, d.w.z. bereid en bekwaam om 

na te denken over hun eigen leerproces. 

 
Werkelijkheidsnabij ‘Leren leren’ heeft er in de eerste plaats mee te maken dat 

kinderen een ingesteldheid ontwikkelen, een houding waarbij ze 

eropuit zijn voortdurend te leren van hun omgeving. 
 Daarom opteren wij in het leerplan voor een wereldoriëntatie die 

werkelijkheidsnabij is. Kinderen dienen zoveel mogelijk te leren in 

de concrete omringende realiteit. Die blijft dus het belangrijkste 

‘leermiddel’. 

 
Omgaan met 
informatie 

Vanuit hun waarneming en hun vragen hebben kinderen vaak 

nood aan bijkomende informatie en/of onderzoek. Dat vereist op 

zijn beurt weer allerlei materialen. Omdat we ernaar streven dat 

kinderen ontwikkelen tot ‘autonome leerders’, zijn al die 

infobronnen het best permanent aanwezig op school in een 

efficiënt georganiseerd documentatiecentrum. Omgaan met 

informatie is zo fundamenteel dat er voortdurend aandacht aan 

besteed moet worden. Het is bovendien zo omvattend dat het 

enkel op lange termijn kan worden bereikt op voorwaarde dat er 

permanent aan wordt gewerkt. Het gaat immers om brede 
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gedragscategorieën die verwijzen naar attitudes of vaardigheden. 

Daarmee kunnen kinderen, indien nodig, kennis ontsluiten. Het 

accent ligt dus niet zozeer op het louter memoriseren van allerlei 

wetenswaardigheden maar op het leren beheren van informatie. 

De te verwerken informatie kan worden vergaard door allerlei 

bronnen te raadplegen (boeken, tijdschriften, diareeksen, video- 

en klankbanden, internet, ‘gasten in de klas’ …) en door 

veldonderzoek (interviews, enquêtes, excursies, kleine 

experimenten …). 

Het leren van kaders 

en vaardigheden 
In wereldoriëntatie leggen we dan ook de nadruk op het leren 

van kaders en vaardigheden als de basis voor ‘leren leren’. We 

denken daarbij aan: nauwkeurig leren waarnemen, vragen leren 

stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar zijn, kunnen 

vergelijken en zelf conclusies kunnen trekken. 

Zeer belangrijk in dit verband is ook die informatie kunnen 

ordenen en rubriceren en verslag kunnen uitbrengen over de eigen 

bevindingen. 

 

Een ander facet van ‘leren leren’, het leren studeren van 

(tekstueel) materiaal, bouwt daarop voort en kan in de hogere 

leerjaren binnen wereldoriëntatie een functionele toepassing 

krijgen. 

 
In een open 

leeromgeving 
De essentiële inhoud komt voortaan aan bod in thema’s en 

projecten in plaats van in vakken. Rijke thema’s houden verband 

met de leefwereld van de kinderen en bieden hen veel kansen tot 

‘leren leren’. Bij thematisch werken wordt kennis vrijwel altijd 

opgebouwd in dialoog met anderen. Heel bijzonder is in dat 

opzicht de relatie met taal. Overleg en confrontatie met 

medeleerlingen en groepswerk zijn dan ook essentiële 

onderdelen van deze manier van werken. Vooral het leren 

stilstaan bij en nadenken over het eigen handelen en de eigen 

mogelijkheden is cruciaal. 

 
Interactief Om op die manier aan wereldoriëntatie te werken, staat een 

leerkracht een rijk gamma van didactische werk- en 

organisatievormen ter beschikking.  

We denken aan leeruitstappen, kringgesprekken, simulaties en 

rollenspelen, demonstraties, vieringen … De klemtoon ligt 

daarbij altijd op productief eerder dan op reproductief leren. 

Soms zal dat bijvoorbeeld een spel zijn, een andere keer een 

gespreksvorm zoals dialogisch leren, vaak ondersteund door 

gerichte vragen. Nog een andere keer is dat directe instructie 

waarbij de leerkracht de eigen strategieën demonstreert. Of een 

ontdekkende werkvorm waarin een kind reflecteert over zijn 

eigen strategische kennis en vaardigheden en er ook over 

spreekt. 

Zelfevaluatie Wie kinderen echt wil ‘leren leren’ in wereldoriëntatie moet nog 

een stap verder gaan. Namelijk zover dat kinderen zelf doelen 

gaan stellen en zelf evalueren of ze die bereikt hebben. Dat is 

een belangrijk onderdeel van ‘leren leren’, dat je niet nog vlug 

even in de zesde klas leert. Zo iets dient een permanente zorg te 

zijn doorheen de hele basisschool. 
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2.9 ‘Leren leren’ in het leerplan Wiskunde 

2.9.1 Wat houdt dat in aan doelen?  

 DOELEN OM STRATEGIEËN TE LEREN WAARMEE JE KENNIS KAN OPBOUWEN EN PROBLEMEN a

KAN OPLOSSEN 

     ET 4 - Een algemene strategie voor het vaardig oplossen van wiskundige 

problemen kennen, flexibel aanwenden (dat wil zeggen dat de 

stappen in de tijd niet noodzakelijk op elkaar volgen) en 

verwoorden. (DO1) 

 - Zoekstrategieën ontwikkelen. (DO2) 

 DOELEN OM ZICHZELF TE LEREN STUREN b

 ET 5.2 - Nadenken over zijn eigen oplossingsproces en dat proces sturen. 

(DO3) 

 

 ET 5.1 - Wiskundige leertaken doelgericht en planmatig aanpakken, 

eventueel onder begeleiding. (DO5) 

 - Nadenken over en verwoorden hoe men te werk gaat om 

wiskundige leertaken aan te pakken. (DO6) 

 

 ET 5.2 - In wiskundige situaties samenwerken en communiceren met 

anderen. (DO8) 

 

 ET 5.2 - Nadenken over communicatie bij wiskunde. (DO10) 

 DOELEN OM TOT EEN GOEDE LEERHOUDING TE KOMEN c

  ET 6.5 - Doeltreffende opvattingen over en houdingen tegenover het 

oplossen van wiskundige problemen, ontwikkelen. (DO4) 

 

 - Doeltreffende opvattingen over en houdingen ontwikkelen 

tegenover wiskunde-leren. (DO7) 

 Dat kan onder meer betekenen: 

    ET 6.4 a) beseffen dat iedereen enige wiskundige bekwaamheid kan 

verwerven 

    ET 6.7 b) ervan overtuigd zijn dat wiskunde meer is dan een stel 

regels en procedures die gememoriseerd moeten worden 

 c) beseffen dat wiskunde veel met het reële leven te maken 

heeft en van praktisch nut is in de maatschappij 

 d) beseffen dat de kennis, inzichten, vaardigheden en 

houdingen die tijdens de wiskundelessen geleerd werden, 

ook in andere lessen en in buitenschoolse probleemsituaties 

hun toepassing vinden (transfer van het leerresultaat) 

    ET 6.7 e) erop gericht zijn zichzelf vragen te stellen, niet te vlug 

denken dat men iets beheerst 

 

    ET 6.4 f) bij momenten van twijfel niet aan zichzelf en zijn 

capaciteiten twijfelen 

 g) de oorzaak van falen en slagen ook bij zichzelf zoeken in 

plaats van bij anderen 

 h) waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie van 

menselijke inventiviteit 

    ET 6.4 i) zelfvertrouwen ontwikkelen inzake wiskunde, zowel op 

school als daarbuiten 
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    ET 6.1 j) nauwkeurig werken en de taken volgens afspraak uitvoeren 

    ET 6.2 k) efficiënt leren door het materiaal klaar te leggen voor de 

opdracht en het efficiënt te gebruiken 

     ET 6.4 l) niet te vlug denken dat je de leerstof niet onder de knie zult 

krijgen en ze dan maar uit het hoofd leren 

 - De communicatieve functie van wiskundige taal ervaren. (DO9) 

Dat kan onder meer betekenen: 

    ET 6.6 a) onderling overleggen bij het oplossen van een wiskundig 

probleem 

    ET 6.3 b) afspraken maken en naleven bij groepswerk 

    ET 6.6 c) verslag uitbrengen over de aanpak van een wiskundig 

probleem 

    ET 6.6 d) andere leerlingen helpen wiskundige opgaven op te lossen 

 

 - Doeltreffende opvattingen over en houdingen tegenover 

 communicatie bij wiskunde ontwikkelen. (DO11)  

Dat kan onder meer betekenen: 

   ET 6.6 a) Beseffen dat je ook heel wat kunt opsteken wanneer je naar 

medeleerlingen luistert en wanneer je uitleg geeft aan 'jezelf' 

of aan andere leerlingen 

   ET 6.6 b) Beseffen dat uit de toelichtingen en fouten van anderen veel 

te leren valt 

   ET 6.7 c) Kritisch luisteren en een kritische houding ontwikkelen 

tegenover allerlei cijfermateriaal, tabellen, berekeningen 

waarvan bewust of onbewust gebruik (misbruik) gemaakt 

wordt om mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden 

   ET 6.5 d) Voor de eigen mening opkomen 

   ET 6.6 e) Met een houding van openheid van elkaar leren 

   ET 6.3 f) Bereid zijn de afspraken over de taakverdeling bij 

groepswerk te respecteren. 

2.9.2 Toelichtingen en aanbevelingen vanuit het leerplan 

In het leerplan vind je deze toelichtingen in volgende paragrafen: 1 – 2.2 – 3 – 6 – 

6.2 – 7.1 – 7.6 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.3.  

Nadruk op algemene 
vaardigheden 

Onze maatschappij verandert voortdurend en alsmaar sneller. Zo 

zijn er de snelle ontwikkelingen op technologisch, economisch en 

wetenschappelijk gebied. Ontwikkelingen op verschillende 

domeinen stellen nieuwe eisen aan het onderwijs. Door die 

kennisexplosie wordt het belangrijker dan vroeger dat kinderen 

over algemene vaardigheden beschikken. Leerpsychologen en 

didactici wijzen nadrukkelijk op het grote belang van het 

inzichtelijk en probleemoplossend leren, van vaardigheden om 

het eigen leerproces te sturen (metacognitieve vaardigheden) en 

van positieve attitudes tegenover wiskunde. Wiskunde levert een 

aantal middelen om verschijnselen uit onze leefwereld te 

begrijpen, te beschrijven, te verklaren en te beheersen. Daarom 

legt dit leerplan de klemtoon op (leren) probleemoplossend en 

realiteitsbetrokken denken en op het kritisch omspringen met 

wiskundige gegevens. 
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 De doelen en inhouden van dit leerplan zijn een onderdeel van 

het totale opvoedingsproject van een katholieke school. 

Anderzijds moeten die doelen ook worden nagestreefd in 

samenhang met het Ontwikkelingsplan voor het kleuteronderwijs 

en met de doelen en inhouden van de andere leerplannen. 

Dat geldt uiteraard voor het leergebiedoverschrijdende ‘leren 

leren’ (bijv. problemen leren oplossen) dat in de wiskunde een 

dankbaar toepassingsgebied vindt.  

 
Betekenisvolle 

situaties 
Kinderen moeten leren situaties ‘een wiskundige vorm te geven’. 

Daarvoor moeten ze wiskundige modellen kennen. Dat betekent 

onder meer dat ze de situatie moeten leren onderzoeken, 

analyseren, schematiseren, hypothesen formuleren.  

Kinderen moeten hun kennis in reële toepassingssituaties leren 

gebruiken. Omgekeerd moeten ze hun resultaat terug kunnen 

plaatsen in de oorspronkelijke situatie. Dat houdt onder meer in 

dat ze hun resultaat controleren en interpreteren. 

 
Een actief proces Nieuwe kennis en vaardigheden leren is een actief proces. 

Leerpsychologen en didactici wijzen nadrukkelijk op de actieve 

inbreng van de kinderen. Kinderen die wiskunde leren, 

verwerken die wiskundige informatie actief. Ze interpreteren, 

bewerken en nemen de informatie op in samenhang met hun 

voorkennis, verwachtingen en behoeften.  

 

 Ten slotte worden de resultaten op verschillende manieren 

gecontroleerd (bijv.: Heb ik het juiste model gebruikt, maakte ik 

geen fout bij de berekeningen?) en geïnterpreteerd (bijv.: Een 

betekenis aan het resultaat geven. Is dat resultaat mogelijk in de 

gegeven situatie?) 
 

 De leerkracht streeft daarbij voortdurend algemene doelen na. 

Natuurlijk is het niet zo dat de leerkracht bij iedere activiteit of 

elke les alle algemene doelen kan betrekken. Maar bij een geheel 

van activiteiten of lessen moet dat wel het geval zijn. Verder 

worden die doelen over een langere periode bereikt. Veelal zijn 

die algemene doelen van wiskundeonderwijs geïntegreerd in 

meer algemene doelen van het basisonderwijs zoals denk-

ontwikkeling en attitudevorming. 

 
Problemen leren 
oplossen 

Wiskunde beoefenen bevordert de verstandelijke (cognitieve) 

ontwikkeling. Daarbij gaat het om meer dan het leren van 

begrippen, symbolen, procedures enz. Zeker bij wiskunde 

moeten kinderen problemen systematisch en verstandig leren 

aanpakken en oplossen. 

 
Reflecteren Om wiskunde te leren, dienen kinderen kritisch na te denken 

over (reflecteren) de eigen wiskundige activiteiten (en die van 

anderen), over de gehanteerde oplossingswijzen, over de eigen 

manier van wiskundeleren en over (aspecten van) de 

wiskundesystematiek. Zo leren kinderen geleidelijk hun 

activiteiten in de gewenste richting te sturen. 

Die vaardigheden kunnen ze dan ook aanwenden buiten het 

leergebied wiskunde (transfer). 
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Attitudes ontwikkelen Wiskundige vorming draagt op verschillende manieren bij tot de 

dynamisch-affectieve ontwikkeling van kinderen. 

Zo geven wiskundige kennis en inzicht kinderen vertrouwen in 

hun eigen mogelijkheden. Bovendien helpt wiskunde attitudes 

ontwikkelen. Denk maar aan nauwkeurigheid, orde, zich helder 

uitdrukken, zin voor afwerking, gerichtheid op efficiëntie, 

doorzettingsvermogen enz. Verder kunnen volgehouden 

inspanningen om wiskunde te leren voldoening schenken. 

 
Procesevaluatie De leerkracht die de leerprocessen van kinderen begeleidt, heeft 

andere informatie nodig dan de resultaten van productgerichte 

evaluatie. Zo is het belangrijk te weten hoe de kinderen tot een 

bepaalde leerprestatie komen (procesevaluatie). Om kinderen te 

begeleiden in hun leerprocessen dient de leerkracht die informatie 

tijdens heel het leerproces terug te spelen naar kinderen 

(feedback). 

 
Interactief Een leerkracht kan op verschillende manieren ondersteunen. 

 

- Zo kan een leerkracht leergesprekken opzetten waarin kinderen 

met elkaar en met de leerkracht overleggen en uitmaken wat 

goede en minder goede werkwijzen zijn. Op belangrijke 

knooppunten last ze reflectiemomenten in waardoor kinderen 

hun niveau van wiskundige kennis en wiskundig handelen 

verhogen. 

- Zo kan een leerkracht kinderen laten ontdekken en ervaren hoe 

ze begrippen kunnen gebruiken en strategieën aanwenden. 

Zowel in andere min of meer afwijkende situaties of 

leergebieden als in situaties buiten de school. 

 Dat nadenken kunnen leerkrachten doeltreffend begeleiden door 

passend in te grijpen en door de sociale interactie en de 

samenwerking met klasgenoten te bevorderen. Observatie tijdens 

de interactie met de kinderen levert veel informatie op. Het 

leergesprek achteraf verschaft interessante informatie over de 

manier van werken. Observeren is een basishouding van een 

leerkracht die tijdens heel het leerproces van kinderen informatie 

verzamelt. Door interactie komt de leerkracht erachter hoe 

kinderen denken, welke oplossingsweg ze volgen. Die interactie 

geeft ze de gelegenheid te reflecteren over hun eigen inzichten, 

aanpakstrategieën en oplossingsprocedures en die van anderen. 

Dat kunnen ze in onderwijsleergesprekken, in leergesprekken en in 

groepswerk. Daarnaast kunnen een klassikale uitleg en 

demonstratie van de leerkracht bijdragen tot reflectie. Ook 

zelfstandig, individueel werk kan kinderen kansen geven tot 

reflectie. 

 
Zelfevaluatie Naast de evaluatie door de leerkracht moeten kinderen 

geleidelijk aan hun eigen leerprocessen leren evalueren. Die 

zelfevaluatie is een essentiële voorwaarde om een zicht te 

krijgen op de eigen mogelijkheden en om de eigen leerprocessen 

te leren sturen. Die zelfsturing is een belangrijk doel van goed 

wiskundeonderwijs. 

 Hieronder geven we enkele suggesties om de zelfevaluatie door 

kinderen te stimuleren: 

- De leerkracht zorgt voor een positief klimaat zodat kinderen 

vertrouwen in eigen mogelijkheden. Bijvoorbeeld door 
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positieve waarderingen, door onnodige druk bij toetsen te 

vermijden. 

- Ze laat kinderen inzien dat het belangrijk is de eigen 

werkwijzen en mogelijkheden te kennen. Bijvoorbeeld om 

zelfstandig problemen aan te pakken, om te weten wanneer 

het kind hulp moet vragen. 

- Ze zet kinderen aan hun werk te vergelijken met hun 

voorgaande prestaties en niet enkel met die van de 

klasgroep. 

- De leerkracht geeft kinderen kansen om na te denken over 

hun aanpak, bijvoorbeeld in leergesprekken.. 

- Ze heeft ook aandacht voor procesevaluatie door 

bijvoorbeeld toetsen te geven die erop gericht zijn kinderen 

aan te zetten na te denken over hun eigen werkwijzen. 

- De leerkracht geeft volop kansen om ervaringen, indrukken 

en werkwijzen te bespreken met haar, met medeleerlingen 

in kleine groepen of in de klasgroep.  
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 ‘LEREN LEREN’ IN DE KLEUTERSCHOOL 3

3.1 ‘Leren’ bij kleuters 

Leren is een ruim en 
levenslang proces 

Leren, het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes, is 

een erg ruim proces dat van bij de geboorte begint. Baby’s leren 

bijvoorbeeld zitten, kruipen en lopen. Peuters leren hun wereld 

krabbelend vormgeven, leren zelfstandig drinken en eten of 

leren praten in kleine maar verstaanbare zinnetjes. Kleuters 

leren onder meer puzzelen, een rol spelen, hun beurt afwachten 

of bepaalde begrippen gebruiken. In de lagere school leren 

kinderen dan weer lezen, zwemmen, vraagstukken oplossen of 

iets opzoeken. Nog oudere kinderen leren de oude Griekse 

cultuur kennen, leren omgaan met leeftijdsgenoten of leren 

autorijden. En ook volwassenen leren nog ononderbroken. 

 
Leren vindt laats in 
meer en in minder 
gestuurde 
ervaringssituaties  

Leren verwijst niet alleen naar een proces waarbij de leerling 

met een zekere intentie nieuwe zaken leert zoals bij het leren 

van een vak of bij leren autorijden. Leren is een veelomvattend 

proces en verwijst bijgevolg ook naar momenten waarbij 

kinderen op een minder intentionele wijze ontwikkelen. Leren 

samenspelen doet een kleuter bijvoorbeeld niet alleen op die 

momenten waarop de ouders het kind bewust daartoe 

aanmoedigen, maar ook doorheen allerlei dagelijkse, minder 

gestuurde ervaringen van samenspel. En ook stappen, fietsen, 

doen alsof, zelfstandig eten of kritisch reflecteren kun je maar 

leren door veel ervaringen op te doen, soms in meer 

gestuurde en soms in minder of niet-gestuurde ervarings-

situaties: tijdens actieve spelmomenten of door na te bootsen, te 

experimenteren, te exploreren, geboeid te kijken of te luisteren, 

te bewegen, mee te doen … 

 
Als kleuters 
ontwikkelen, leren ze  

Als het begrip leren gebruikt wordt in een context van kinderen 

van 7 jaar en ouder wordt, vaker dan bij jongere kinderen, de 

nadruk gelegd op het intentionele karakter van leren: “Welk 

woordje heb je vandaag geleerd?” “Welke letter heb je leren 

schrijven?” “Welke vakken moet je nog leren tegen volgende 

week?” “Je heb teveel geleerd, want dat hoofdstuk moesten we 

niet kennen!” In een context van baby’s, peuters en kleuters 

wordt het begrip leren makkelijker in een ruimere context 

gebruikt: “Hij heeft leren kruipen.” “Ze moet nog leren dat je 

van de Sint niet bang hoeft te zijn.” “In de vakantie heeft hij 

leren fietsen.” Omdat we de ruimere context van leren bij 

kleuters willen benadrukken, wordt in het Ontwikkelingsplan 

voor de katholieke kleuterschool het begrip ontwikkelen 

gebruikt als synoniem voor het leren van kleuters. Kleuters in 

hun ontwikkeling ondersteunen is het leren bij kleuters 

ondersteunen in een zo ruim mogelijke betekenis: inspelen op de 

spontane ontwikkeling van kleuters én ontwikkelingsprocessen 

bij kleuters op gang zetten, ondersteunen en sturen.  

3.2 Hoe leren kleuters? 

  

Kenmerken van 
ervaringssituaties 
waarin kleuters 
optimaal kunnen leren  

 

Kleuters hebben een heel eigen wijze om tot ontwikkeling te 

komen. Onderzoek wijst uit dat kinderen tot ongeveer de leeftijd 

van 7 jaar zich op een andere wijze ontwikkelen dan kinderen 

van 7 jaar en ouder. Vanaf 7 jaar wordt het geleidelijk aan meer 
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mogelijk kinderen iets te leren met een duidelijke leerintentie. 

Tot 7 jaar ontwikkelen kinderen vooral ook door actief te 

participeren aan allerlei situaties waarin ze rijke ervaringen 

kunnen opdoen. De taak van een kleuteronderwijzer bestaat erin 

dat ze op zoek gaat naar die ervaringssituaties die kansen 

scheppen voor rijke ervaringen. We beschrijven de kenmerken 

van ervaringssituaties die goede ontwikkelingskansen bieden aan 

de hand van het voorbeeld leren fietsen. 

 

● Goede ontwikkelingskansen scheppen bijvoorbeeld om te 

leren fietsen, vereist aandacht hebben voor de positieve 

ingesteldheid van het kind. Voelt het kind zich emotioneel 

goed of is het bang voor nieuwe ervaringen? Voelt het zich 

gewaardeerd? Is het kind gemotiveerd om te leren fietsen? Is 

het kind niet ziek of te moe? Kan het kind plezier beleven aan 

fietsen? Wordt een beroep gedaan op de nieuwsgierigheid van 

het kind? Mag het kind initiatief nemen?  

● We kunnen kleuters het makkelijkst leren fietsen als we ze 

veelvuldige en verscheiden ervaringen aanbieden: fietsen 

op asfalt, beton, aarde, gras, bergop en bergaf; op 

driewielers en tweewielers, met en zonder ondersteuning… 

● Kleuters leren fietsen door actief bezig te zijn: spel, 

activiteit, ervaren, bewegen, spelen, nabootsen, ontdekken… 

Je kunt niet leren fietsen op papier. 

● De meeste kleuters hebben heel veel tijd nodig om te leren 

fietsen. Het is meestal niet iets wat je ze op een korte periode 

kunt leren. 

● Bij de overgang naar een volgend ontwikkelingsniveau 

moeten we bij veel kleuters rekening houden met plotse en 

onverwachte sprongen (doorbraakfenomeen). Vaak leren 

kleuters fietsen op een moment waarop we beginnen te 

twijfelen of ze het ooit nog zullen leren. 

 

Die kenmerken van goede leersituaties bij kleuters gaan niet 

alleen op voor leren fietsen. Ze zijn ook toepasselijk op het leren 

van andere zaken zoals leren samenwerken, leren tellen 

(synchroon en resultatief), leren tekenen, leren schrijven, 

begrippen leren, zich leren inleven, (kritisch) reflecteren en 

‘leren leren’. 

 
Goed georganiseerde 

en rijk ontworpen 
ervaringssituaties 
bieden ruime kansen 
tot leren 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kleuters krijgen de beste kansen tot leren in goed 

georganiseerde, rijk ontworpen ervaringssituaties. 

Kleuters leren er bijvoorbeeld fietsen, de jas aan- en uittrekken, 

opruimen, puzzelen, tanden poetsen of schilderen. Kleuters 

krijgen zo ruime ontwikkelingskansen op het vlak van de totale 

persoon: 

 

1. De kleuters krijgen doorheen rijke ervaringssituaties de kans 

hun positieve ingesteldheid ten opzichte van zichzelf, de 

anderen en de wereld rondom zich te versterken. Door de 

wijze waarop de kleuteronderwijzer er de activiteiten 

begeleidt krijgen kleuters bijvoorbeeld meer vertrouwen in 

eigen mogelijkheden, genieten ze van succeservaringen, 

durven ze iets voor te doen, komen ze graag naar school, 

voelen ze zich goed in hun vel, beleven ze plezier aan de 

activiteiten, staan ze open voor het onbekende of zijn ze 

bereid om rekening te houden met de anderen.  

2. Ze doen in allerlei activiteiten ook heel wat ruime ervaring 
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Elk diepgaand 
leerproces speelt zich 
af op drie vlakken 

op zodat belangrijke ontwikkelingsaspecten tot 

ontwikkeling kunnen komen. De kleuters leren bijvoorbeeld 

in allerlei activiteiten hun evenwicht bewaren (fietsen), 

zichzelf behelpen (aan- en uitkleden), regels en afspraken 

naleven en waarderen (opruimen), problemen 

oplossingsgericht aanpakken (puzzelen), kleinmotorisch 

bewegen (tanden poetsen) of inzichten verwerven over 

natuur en techniek (schilderen). Dat gebeurt bijvoorbeeld 

als ze in een hoek zelfstandig spelen, een wandeling maken 

naar het bos, een tekening maken of op de speelplaats 

spelen. 

3. Kleuters leren in sommige activiteiten ook heel specifieke 

kennis en vaardigheden zoals evenwicht houden met 

weinig meebewegingen (fietsen), je jas over je hoofd 

aantrekken (aan- en uitkleden), controleren of je geen 

onderdelen van een spel kwijt bent (opruimen), eerst de 

randen van de puzzel leggen (puzzelen), eraan denken dat 

je boven én onder moet poetsen (tanden poetsen) of 

voorspellen welke nieuwe kleur je bekomt als je geel en 

blauw mengt (schilderen). 
 

Willen we zeker zijn van diepgaande ontwikkeling (fundamenteel 

leren), dan zullen de activiteiten in de kleuterschool kansen tot 

leren moeten inhouden op elk van de drie vlakken die hiervoor 

vermeld werden: 

 

1. Ontwikkelingskansen bieden voor het versterken van de 

positieve ingesteldheid; 

2. Veelvuldig ruime ervaringskansen bieden voor allerlei 

ontwikkelingsaspecten en dat in heel verscheiden 

ervaringssituaties; 

3. Kleuters aanmoedigen om concrete stapjes te zetten: 

specifieke kennis of/en vaardigheden verwerven. 

Elk diepgaand leerproces speelt zich af op die drie 

vlakken. Zo kunnen kleuters maar leren fietsen: 

 

- als ze gemotiveerd zijn om te fietsen en niet bang zijn om 

het te proberen (positieve ingesteldheid); 

- als ze veelvuldig ruime ervaringen kunnen opdoen met 

fietsen in verscheiden situaties (ervaring op het vlak 

basiskwaliteiten); 

- als ze waar nodig en wenselijk de kans krijgen om de 

specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om te 

leren fietsen onder de knie te krijgen. 

 

Zo leren kleuters ook lezen als ze bijvoorbeeld: 

- gezellig in prentenboeken kijken (leesplezier ontwikkelen); 

- in de letterhoek spelen (kennismaken met geschreven 

taal) of 

- uit een reeks letters met veel d’s en één p, de p 

aanduiden. 

 
 

Doorheen de 
basisschool kunnen 
kinderen een ‘lerend 
vermogen’ opbouwen 

Leren is nieuwe gedragsmogelijkheden verwerven: kennis, 

vaardigheden, attitudes. ‘leren leren’ is zoveel mogelijk kansen 

krijgen om een ‘lerend vermogen’ op te bouwen, om meer en 

meer in staat te zijn je eigen leerproces in handen te 

nemen.  
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In grote lijnen zijn volgende categorieën belangrijk om een 

betere leerder te worden:  

 

1. strategieën leren om kennis op te bouwen en problemen 

op te lossen; 

2. kennis verwerven over hoe je leert; 

3. je leerproces zelf sturen; 

4. leerattitudes verwerven. 

 
‘Leren leren’ in de 
kleuterschool  

Leren bij kleuters is doorheen rijke ervaringssituaties kansen 

bieden aan een sterke positieve ingesteldheid van kleuters, aan 

ruime ervaring op het vlak van basiskwaliteiten en aan het 

verwerven van specifieke kennis en vaardigheden. Kleuters 

‘leren leren’ is die ervaringssituaties zo creëren dat ze zoveel 

mogelijk kansen krijgen om een ‘lerend vermogen’ op te 

bouwen, om doorheen de verschillende ervaringssituaties een 

betere leerder te worden. Ervaringssituaties moeten daarom zo 

gecreëerd worden dat kleuters: 
 

1. de kans krijgen ervaringen op te doen met strategieën om 

kennis op te bouwen en problemen op te lossen, 

bijvoorbeeld door hen aan te moedigen een probleem op te 

lossen door een stappenplan te volgen; 

2. kennis kunnen verwerven over hoe ze iets kunnen leren, 

bijvoorbeeld door hen aan te moedigen om te reflecteren 

over hun aanpak; 

3. hun leerproces zelf kunnen sturen, bijvoorbeeld door hen 

aan te moedigen om plannen te maken en die te 

concretiseren in een af te leggen weg; 

4. leerattitudes kunnen verwerven, bijvoorbeeld door hun 

nieuwsgierigheid aan te scherpen. 

 
‘Leren leren’ speelt 
zich eveneens af op 
drie vlakken 

Parallel met ‘leren’ (cf. Hoe leren kleuters?) speelt ook het ‘leren 

leren’ bij kleuters zich af op drie vlakken:  

 

1. De positieve ingesteldheid van de kleuters versterken en 

zo de juiste leerattitudes verwerven die nodig zijn voor 

‘leren leren’. 

 

Kleuteronderwijzers kunnen er mee voor zorgen dat kleuters 

zich emotioneel goed en geborgen voelen, plezier hebben in 

leren, zich iets waard voelen, gemotiveerd zijn, nieuwsgierig 

zijn, initiatief kunnen nemen of betrokken en speels kunnen 

omgaan met de wereld rondom hen. Ongetwijfeld is het 

versterken van de positieve ingesteldheid belangrijk voor 

het verwerven van een goede leerhouding, bijvoorbeeld: 

 

● de oorzaak van falen en slagen bij jezelf zoeken i.p.v. 

bij anderen; 

● het niet te vlug laten afweten en anderen de 

problemen voor jou laten oplossen;  

● een probleemstelling als een uitdaging opvatten i.p.v. 

een bedreiging of een karwei; 

● bij momenten van twijfel niet aan jezelf of aan je 

capaciteiten twijfelen …  

 

Kleuteronderwijzers kunnen de positieve ingesteldheid en zo 

de leerattitudes van kleuters versterken bijvoorbeeld in 
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allerlei ontmoetingsmomenten zoals het onthaal, een 

kringgesprek, het vieren van een verjaardag of het vertellen 

en bespreken van verhalen. 

 

2. In allerlei activiteiten ruime ervaringen opdoen zodat 

belangrijke basiskwaliteiten tot ontwikkeling kunnen 

komen.  

 

Kleuteronderwijzers kunnen er mee voor zorgen dat kleuters 

ruime ervaringen opdoen die belangrijk zijn voor de 

ontwikkeling van een lerend vermogen, bijvoorbeeld op het 

vlak van de zelfsturing: ervaringen rond bijvoorbeeld 

zichzelf behelpen (zelfredzaamheid) (ontwikkelingsaspect 

78), keuzes maken (kiezen) (79), plannen maken (80), iets 

te weten komen (81), een taak begrijpen, aanvatten, 

volhouden en afwerken (82), problemen oplossingsgericht 

aanpakken (83), (kritisch) reflecteren (84) of aandachtig en 

geconcentreerd bezig zijn (85). 

 

Kleuters kunnen zulke ruime ervaringen bijvoorbeeld opdoen 

in momenten waarop ze zelfstandig spelen in bijvoorbeeld 

de poppenhoek, de winkel of de ontdekhoek. Het is duidelijk 

dat kleuters, hoewel hun activiteit niet door de 

kleuteronderwijzer wordt gestuurd, toch een heleboel rijke 

ervaringen kunnen opdoen.  

 

Op het vlak van ‘leren leren’ bieden momenten van 

zelfstandig spelen vooral de kans om: 

- strategieën te leren om kennis op te bouwen en 

problemen op te lossen, bijvoorbeeld begrippen al 

spelend vulling geven, nieuwe kennis met voorkennis 

verbinden of een probleem trachten te zien vanuit het 

standpunt van de andere; 

- kennis te verwerven over hoe je iets kan leren, 

bijvoorbeeld leren dat je soms eens moet durven 

afstappen van je eigen idee of dat je beter eerst even 

nadenkt hoe je iets gaat aanpakken; 

- je leerproces zelf te sturen, bijvoorbeeld door na te 

gaan waar je hulp kan vinden of door te zoeken naar 

hulpmiddelen om je zaak aan te pakken. 

 

3. In sommige activiteiten de kleuters de kans geven op een 

speelse en actieve manier specifieke kennis en 

vaardigheden te verwerven. 

 

Dat gebeurt vooral in meer gestuurde activiteiten 

(ontwikkelingsondersteunend leren) waarin de kleuters 

aangemoedigd worden om relatief concrete stapjes te zetten 

in de richting van beter ‘leren leren’. 

 

Op het vlak van het verwerven van strategieën om kennis 

op te bouwen: 

 

Bijvoorbeeld: 

● in wat je waarneemt een onderscheid maken tussen 

wat voor jou essentieel is en de achtergrondgegevens 

(waarnemen en onthouden); 

● gegevens vergelijken en ordenen of classificeren 
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(begrijpen); 

● het standpunt van de ander innemen en het probleem 

trachten te benaderen vanuit zijn standpunt 

(structuren en principes zien); 

● een probleem opdelen in deelproblemen en starten bij 

wat al direct opgelost kan worden (problemen 

oplossen) … 

 

Op het vlak van kennis verwerven over hoe je leert: 

 

Bijvoorbeeld: 

● je leert vaak nieuwe dingen door eens een heel andere 

weg uit te proberen en je even niks aan te trekken van 

wat de meesten doen; 

● je mag niet met teveel tegelijk bezig zijn… 

 

Op het vlak van het zelf sturen van je leerproces: 

 

Bijvoorbeeld: 

 ● bij een opdracht oriënterende vragen stellen: wat 

moet ik doen, waarom, hoe moet ik het doen en 

waarom (oriënteren en plannen); 

 ● erop letten dat je blijft doen wat je voorgenomen hebt, 

waarvoor je je geëngageerd hebt (uitvoeren, bewaken 

en bijsturen) ... 

In de tekst die nu volgt gaan we dieper in op die drie vlakken waarop kleuters doorheen 

de kleuterschool een ‘lerend vermogen’ kunnen opbouwen. 

3.2.1 Een positieve ingesteldheid ontwikkelen draagt bij tot ‘leren leren’ 

Een minimum aan 
positieve ingesteldheid 
versterken is 

belangrijk voor ‘leren 
leren’  

Zoals hiervoor reeds gesteld is het erg moeilijk zo niet 

onmogelijk om bij kleuters ontwikkelingen op gang te brengen 

i.v.m. ‘leren leren’ als ze niet een minimum aan positieve 

ingesteldheid hebben. Het opbouwen van een lerend vermogen 

is niet alleen een kwestie van ‘kunnen’, bijvoorbeeld zelfstandig 

kunnen werken of aandachtig en geconcentreerd bezig kunnen 

zijn. Soms kunnen kleuters erg zelfstandig werken, maar daarom 

doen ze het ook nog niet. Allerlei andere factoren spelen een rol: 

 

- Vinden ze een opdracht, een taak interessant? 

- Zijn ze ervoor gemotiveerd? 

- Zien ze het zitten om aan een taak of opdracht te 

beginnen? 

- Denken ze dat ze het zullen kunnen? 

- Voelen ze zich belangrijk genoeg? 

- Hebben ze voldoende zelfvertrouwen? 

- Zijn ze niet bang om te mislukken in een taak? 

 

Onderstaande ontwikkelingsaspecten uit het ontwikkelingsplan 

behoren tot de positieve ingesteldheid en hebben een bijzondere 

band met ‘leren leren’. Het versterken van deze 

ontwikkelingsaspecten draagt er immers toe bij dat een kleuter 

een betere leerder kan worden. 

 

zich als persoon iets waard voelen (2) 
Bijvoorbeeld:  

Positieve dingen horen over zichzelf en zich daardoor als persoon 
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iets waard voelen; vertrouwen hebben in eigen mogelijkheden 

(zelfvertrouwen), een positief beeld hebben van zichzelf; 

geloven in zichzelf (zelfzekerheid), niet te vlug twijfelen aan 

zichzelf en aan zijn capaciteiten; omgaan met eigen 

mogelijkheden en beperktheden; eigen grenzen kennen, 

aanvaarden en verleggen … 

 

zich als persoon present stellen (3) 

Bijvoorbeeld: 

op verschillende manieren zijn aanwezigheid en zijn 

mogelijkheden tonen; op een aanvaardbare wijze opkomen 

voor zichzelf en voor zijn verlangens … 
 

gemotiveerd zijn (4) 

Bijvoorbeeld: 

Van binnenuit drijfkracht ondervinden om te leren, naar school 

te komen, actief deel te nemen aan ervaringssituaties, kennis te 

maken met nieuwe dingen, problemen aan te pakken, de draad 

na onderbreking van een activiteit spontaan terug willen 

opnemen. 

 

plezier beleven (6) 

Bijvoorbeeld: 

Plezier beleven aan: leren, ervaren, deelnemen aan allerlei 

activiteiten, bewegen, actief exploreren van de wereld rondom 

zich, experimenteren met materialen, oplossingen zoeken, 

reflecteren of beschouwen, succes ervaren, dingen herkennen en 

voorspellen, muzisch bezig zijn, kijken in boeken (leesplezier) … 

 

nieuwsgierig zijn (11) 

Bijvoorbeeld: 

Openstaan voor het onbekende, uit zijn op het ontdekken 

van nieuwe dingen; 

vanuit een innerlijke drang actief op exploratie willen gaan ... 

 

initiatief nemen (12) 

Bijvoorbeeld: 

Een eigen inbreng hebben, voorstellen doen, de eerste stap 

doen om iets te realiseren, plannen maken, leiding nemen, actie 

ondernemen, actief meewerken om iets uit te bouwen, anderen 

helpen… 

 

speels, onbevangen en creatief (muzisch) omgaan met de 

wereld (14) 

Bijvoorbeeld: 

Originele ideeën, expressieve uitingen of oplossingen voor 

problemen bedenken. 

3.2.2 Ruime ervaringen in allerlei ervaringssituaties dragen bij tot ‘leren leren’ 

Het opdoen van ruime 

ervaringen in heel 
verscheiden 
ervaringssituaties is 
erg belangrijk voor 
‘leren leren’ 

Het ontwikkelen van een positieve ingesteldheid is geen eindpunt 

maar een beginpunt voor het opbouwen van een lerend 

vermogen bij kleuters. Kleuteronderwijzers kunnen de 

ervaringssituaties in de klas zo uitbouwen dat kleuters in allerlei 

ervaringssituaties rijke ervaringen kunnen opdoen rond heel wat 

basiskwaliteiten die belangrijk zijn voor ‘leren leren’. Vooral 

ervaringen op het domein van de zelfsturing kunnen voor ‘leren 

leren’ erg belangrijk zijn. Maar ook ervaringen op andere 
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ontwikkelingsdomeinen dragen bij tot meer lerend vermogen. 

We zetten de belangrijkste ontwikkelingsaspecten op een rij die 

belangrijk zijn voor ‘leren leren’.  

3.2.3 Ontwikkelingsaspecten i.v.m. de ontwikkeling van de zelfsturing 

Ontwikkelingskansen 

creëren voor de 
zelfsturing  

Vanwege zijn uitzonderlijk belang voor de ontwikkeling wordt de 

‘zelfsturing’ in het ontwikkelingsplan als een afzonderlijk 

ontwikkelingsdomein vermeld en behandeld (p.233-237). Dat 

domein omvat acht ontwikkelingsaspecten die expliciet 

ervaringskansen kunnen krijgen in de kleuterschool en die stuk 

voor stuk nauw verwant zijn met ‘leren leren’. Het ontwikkelen 

van die aspecten draagt ertoe bij dat een kleuter een betere 

leerder kan worden. 

 

zichzelf behelpen (zelfredzaamheid) (78): 

zichzelf aan- en uitkleden, sluitingen hanteren, handen 

wassen, mond afkuisen, neus afvegen en snuiten, tanden 

poetsen, het toilet bezoeken, zelfstandig eten en drinken, 

zindelijk zijn, opruimen, deuren en sloten open- en 

dichtmaken, eenvoudig gereedschap gebruiken (schaar, 

penseel…)… 

keuzes maken (kiezen) (79): 

Bewust worden van eigen voorkeuren, keuzes maken, keuzes 

kunnen uitstellen, beslissingen nemen… 

 

-> plannen maken (80) 

Een eenvoudig stappenplan of een scenario kunnen bedenken 

(wat doe ik eerst en wat hou ik voor later) en uitvoeren, 

samenwerken aan een gemeenschappelijk plan of een 

gezamenlijke taak... 

 

iets te weten komen (81) 

Informatie verzamelen, selecteren, ordenen en naar voren 

brengen door hulp aan anderen te vragen, iets te onderzoeken, 

uit eigen voorkennis te putten, eenvoudige bronnen te 

raadplegen (kijken in boeken, tijdschriften, kranten…)... 

 

een taak begrijpen, aanvatten, volhouden en afwerken 

(82) 

Een taak of opdracht begrijpen en afwerken, een gepast 

antwoord geven op opdrachten, een werkhouding aannemen: 

zich vastbijten in een taak en ze willen afwerken; omgaan met 

lukken en mislukken: opnieuw proberen, een inspanning 

volhouden, niet te vlug tevreden zijn, niet te vlug opgeven… 

 

-> problemen oplossingsgericht aanpakken (83) 

Een probleem zien, erkennen en analyseren (de kern van het 

probleem zien); verschillende oplossingswijzen afwegen en 

er de gevolgen van inschatten; kiezen voor een oplossing; een 

plan maken en volgen om de oplossing uit te voeren, de 

verschillende stappen controleren en bijsturen en reflecteren 

over de taakuitvoering en de oplossing; weten wat moet 

gedaan worden om tot een oplossing te komen, omgaan met 

lukken en mislukken; aandacht hebben voor aangereikte 

oplossingsstrategieën (bijvoorbeeld een probleem anders 

formuleren, een probleem opdelen in deelproblemen, een 

stappenplan uittekenen, ontbrekende informatie opzoeken, een 
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hypothese formuleren en toetsen, de noodzakelijke informatie 

scheiden van de overbodige …) … 

 

(kritisch) reflecteren (84) 

Terugblikken naar eigen ervaringen, gevolgde zoek– en 

oplossingsstrategieën, denk– en leerprocessen, taalgebruik, 

werk, expressieve uitingen, bewegingen, strategieën om kennis 

te verzamelen…; Reflecteren over ervaringen van anderen; 

leren uit eigen reflecties en die van anderen, suggesties kunnen 

formuleren voor beter functioneren; samen reflecteren over 

wat we doen, plezier beleven aan overleggen, plannen, 

terugblikken en vooruitblikken … 

 

-> aandachtig en geconcentreerd bezig zijn (85) 

Met overgave en langere tijd taakgericht kunnen werken, 

zijn aandacht richten op de hoofdzaken, de essentie; niet te 

vlug afgeleid worden door omgevingsfactoren ... 

3.2.4 Andere ontwikkelingsaspecten 

Ontwikkelingskansen 
creëren voor andere 

basiskwaliteiten die 
belangrijk zijn voor 
‘leren leren’ 

Niet alleen binnen het domein van de zelfsturing vinden we in 

het ontwikkelingsplan verwijzingen naar ‘leren leren’, ook in de 

negen andere ontwikkelingsdomeinen. Hierna volgen enkele 

ontwikkelingsaspecten die eveneens een band hebben met ‘leren 

leren’: 

 

-> nauwkeurig waarnemen (54) 

Waarnemen met gerichte aandacht; 

Kleine verschillen zien, horen, voelen, ruiken en smaken; 

Figuur en achtergrond scheiden, vormen onderscheiden, een 

geheel herkennen op basis van een deel.  

 

kennis en ervaringen selecteren en onderzoeken (60) 

Focussen op zintuiglijke ervaringen, de ervaringen selecteren 

die je nodig hebt, inzien hoe iets is samengesteld; een 

onderzoekgerichte houding aannemen, zoekstrategieën 

ontwikkelen, gegevens analyseren, relaties ontdekken en 

verklaren zoals oorzaak-gevolg, middel-doel, deel-geheel, voor-

na, actie-reactie … 

 

kennis en ervaringen structureren (61) 

Kennis en ervaringen uitleggen, verklaren, ordenen, 

organiseren of samenvatten; de functie, de betekenis en de 

zin van dingen leren kennen en begrijpen; eigenschappen van 

dingen vergelijken, sorteren, classificeren (handelen rond en 

praten over de eigenschappen die een voorwerp bezit of niet 

bezit of over een groep waartoe iets behoort of niet behoort) en 

seriëren (ordenen volgens een patroon, volgens een reeks) … 

 

kennis en ervaringen creatief voorstellen (62) 

Kennis en ervaringen uit de werkelijkheid voorstellen door 

middel van bijvoorbeeld materialen en (mentale) beelden, 

lichaamshoudingen en bewegingen, geluiden en muziek, 

pictogrammen, gesproken en geschreven taal, ideeën, 

rollenspel; betekenis geven aan voorstellingen van iets 

(modellen, foto’s, prenten, geluiden…) door ze in verband te 

brengen met de reële plaatsen en dingen waarnaar ze verwijzen; 

zich kunnen voorstellen wat er in een verhaal gebeurt; zijn 
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verbeelding en fantasie gebruiken, verhalen bedenken aan de 

hand van een reeks voorwerpen, prenten, beelden, klanken, 

geluiden … 

 

kennis en ervaringen integreren (63) 

Nieuwe kennis en ervaringen in verband brengen met reeds 

bestaande (associëren), de bredere context van iets zien; 

vergelijkingen maken met eerdere situaties waarin dezelfde 

kennis en ervaringen nodig was; kennis en ervaringen 

toepassen in uiteenlopende, reële spelsituaties (transfer) … 

visuele boodschappen (pictogrammen) interpreteren en 

er gepast op reageren (74) 

De betekenis van pictogrammen (in de ruimste zin: beeldrijke 

voorstellingen waaraan een bepaalde betekenis is verbonden 

zoals afbeeldingen, symbolen, verkeerstekens, visuele 

boodschappen, woordbetekenissen, getalbeelden, foto’s…) en de 

functie ervan begrijpen en er gepast op reageren ... 

 

Door pictogrammen in het klasbeeld op te nemen kunnen 

kleuteronderwijzers een heleboel situaties duidelijker en 

doorzichtiger maken voor kleuters (bijvoorbeeld door een 

aanwezigheidsbord, een dagkalender, een weekkalender) 

Tegelijk kunnen kleuters door pictogrammen vaak zelfstandiger 

aan het werk bijvoorbeeld door het gebruiken van pictogrammen 

die een regel aanduiden, handelingswijzers (stappenplannen) en 

opdrachtdozen. Ten slotte nodigen pictogrammen ook vaak uit 

tot overleggen, communiceren of reflecteren zoals bijvoorbeeld 

bij een weerkalender of ontdekdozen. 

3.2.5 Specifieke kennis en vaardigheden verwerven draagt bij tot ‘leren leren’ 

Specifieke kennis en 
vaardigheden 

verwerven die nodig 
zijn voor ‘leren leren’ 

Naast het versterken van de positieve ingesteldheid van kleuters 

en het opdoen van ruime en erg verscheiden ervaringen rond 

basiskwaliteiten, kan het ook nuttig zijn in sommige activiteiten 

kleuters aan te moedigen om specifieke kennis of/en 

vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor ‘leren leren’. In 

die activiteiten worden ontwikkelingsaspecten die belangrijk zijn 

voor ‘leren leren’ geoperationaliseerd in concrete stapjes 

waartoe we kleuters aanmoedigen, bijvoorbeeld: 

 

- iets durven vertellen tegen een andere kleuter (zich als 

persoon present stellen (3)); 

- waarom-vragen kunnen beantwoorden (kennis en ervaringen 

structureren (61)); 

- zelf voorstellen kunnen doen voor activiteiten (keuzes maken 

(kiezen) (79)); 

- na afloop van een activiteit kunnen verwoorden wat er fout is 

gelopen en wat er goed is gegaan ((kritisch) reflecteren 

(84)); 

- een begonnen activiteit de volgende dag spontaan verder 

willen zetten (aandachtig en geconcentreerd bezig zijn (85)). 

3.3 Een aanpak die ‘leren leren’ bij kleuters ondersteunt 

‘Leren leren’ zit 
ingebed in heel het 
klas- en 

schoolgebeuren 

Gezien de geïntegreerde aanpak in het kleuteronderwijs is het 

aangewezen om doorheen het hele gebeuren van de 

kleuterschool het zelfstandig leren bij kleuters op alle mogelijke 

manieren te ondersteunen: in het aanbod van activiteiten, in de 
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opbouw van het klasmilieu en in de wijze waarop de kleuters 

begeleid worden.  
 

 In het ontwikkelingsplan worden bakens uitgezet om ‘leren leren’ 

bij kleuters zo goed mogelijk te ondersteunen: 

 

● door voor de aanpak van het kleuteronderwijs wegwijzers 

voorop te stellen die ‘leren leren’ bij kleuters mee helpen 

onderbouwen (4.1); 

● door een evenwichtige spreiding van de vier 

ervaringssituaties voorop te stellen (zelfstandig spelen, 

ontwikkelings-ondersteunend leren, explorerend beleven en 

ontmoeten) om ‘leren leren’ bij kleuters zo goed mogelijk te 

ondersteunen (4.2). 

3.3.1 Wegwijzers voor goed kleuteronderwijs die ‘leren leren’ bijzonder 

ondersteunen 

 In het ontwikkelingsplan concretiseert de aandacht voor ‘leren 

leren’ zich niet alleen in de beschreven ontwikkelingsaspecten, 

maar ook in het vooropstellen van bepaalde ‘wegwijzers voor 

goed kleuteronderwijs’ (deel 1). Hieronder vermelden we de 

voornaamste wegwijzers die er in het bijzonder mee kunnen voor 

zorgen dat het eigen lerend vermogen van kleuters wordt 

ondersteund en opgebouwd. 
 

 Begeleiden vanuit een ontmoetende leerkrachtstijl (3.3) 

 Elke kleuteronderwijzer heeft een eigen stijl om met kleuters om 

te gaan. ‘leren leren’ krijgt bij kleuters de beste kansen als 

kleuteronderwijzers in hun omgang met kleuters opteren voor 

een leerkrachtstijl die de nadruk legt op ontmoeten. De 

ontmoetende leerkrachtstijl die in het ontwikkelingsplan wordt 

voorgesteld, biedt de beste garanties voor ‘leren leren’ omdat die 

focust op het proces dat zich bij de kleuter afspeelt en dat in een 

klimaat van respect, waardering en stimulering. 

 
 Zelfwerkzame en betrokken activiteit stimuleren (3.5) 

 Kleuters leren vooral door handelend, actief bezig te zijn met de 

wereld. Zo kunnen indrukken leerzame ervaringen worden. 

Kleuters leren bovendien het best als we ze de mogelijkheid 

bieden regelmatig mee te beslissen over wat ze met de 

materialen in de klas kunnen aanvangen en als we hun 

zelfwerkzaamheid stimuleren en begeleiden: vooruitblikken, 

terugblikken, meespelen, samen naar oplossingen voor 

problemen zoeken, nieuwe impulsen geven om het materiaal 

opnieuw te ontdekken ... 

 
 Een duidelijke structuur aangeven (3.6)  

 Om kleuters zoveel mogelijk kansen te geven tot ‘leren leren’ is 

het belangrijk dat een situatie gecreëerd wordt waarin 

duidelijkheid overheerst, waarin het kind weet waar het aan toe 

is en wat van hem wel en niet verwacht wordt. In een 

onduidelijke klassituatie overheerst immers een chaos van 

prikkels en ervaringen. Alleen in een duidelijke situatie kunnen 

kleuters de rijke ontwikkelingskansen die hen geboden worden 

ook effectief benutten. 

 
 

©



 

Hoofdstuk 3: ‘Leren leren’ in de kleuterschool, 2013-09-30 109 

 Zelfstandigheid ondersteunen (3.7) 
 Om kinderen te helpen een eigen lerend vermogen op te bouwen 

moet de klaspraktijk de kleuters uitnodigen tot zoeken en zelf 

vinden. Om deze zelfstandigheid bij kleuters te ondersteunen, 

worden in het ontwikkelingsplan volgende elementen naar voren 

geschoven: 

 

● Kleuters zelfstandig keuzes leren maken.  

 Kleuters laten kiezen heeft in de zienswijze van het 

ontwikkelingsplan geen band met ‘kinderen hun zin laten 

doen’. Als volwassene moeten we echter voortdurend ‘de 

juiste keuzes’ maken in het leven. Daarom willen we kleuters 

helpen om keuzes te leren maken en hun voorkeuren te 

verwoorden.  

● Kleuters zelfstandig leren omgaan met andere kleuters en 

met materialen uit de klas. Dat betekent dat we kleuters de 

kans moeten geven om het verloop van de activiteit 

zelfstandig te bepalen en de problemen die ze daarbij 

tegenkomen, zelfstandig of met behulp van klasgenoten op te 

lossen. 

● Kleuters leren reflecteren over wat ze doen.  

 Het is een belangrijke opgave van het kleuteronderwijs om 

kinderen te leren reflecteren: terugblikken op wat ze deden, 

vooruitblikken op wat ze gaan doen, plannen maken, 

nadenken over hun aanpak, op hun niveau filosoferen over de 

dingen die hen bezighouden. Zo ondervinden kinderen dat ze 

keuzes kunnen maken en problemen kunnen oplossen. 

3.3.2 ‘Leren leren’: vier gelijkwaardige ervaringssituaties 

  
Een evenwichtige 
spreiding van de vier 

ervaringssituaties is 
voor de optimale 
ontwikkeling van 
kleuters erg belangrijk  

In het tweede deel van het ontwikkelingsplan worden vier 

ervaringssituaties naar voren gebracht: zelfstandig spelen, 

explorerend beleven, ontwikkelingsondersteunend leren 

en ontmoeten (p.84 e.v.). Als die vier ervaringssituaties 

evenwaardig aan bod komen in de kleuterklas, krijgen kleuters 

optimale ontwikkelingskansen. In momenten van zelfstandig 

spelen kunnen de kleuters zelf voor het grootste deel het verloop 

en de invulling van hun activiteit bepalen. In momenten van 

explorerend beleven worden de kleuters uitgenodigd met hun 

hele persoon iets uit de werkelijkheid actief te exploreren. In 

momenten van ontwikkelingsondersteunend leren ondersteunt de 

kleuteronderwijzer het ontwikkelingsproces doordat ze vooraf een 

verloop uitstippelt in de richting van meer specifieke kennis en 

vaardigheden. In ontmoetingsmomenten ten slotte leren de 

kleuters elkaar kennen, communiceren ze met mekaar. Van 

daaruit putten ze kracht om verder te ontwikkelen (positieve 

ingesteldheid).   
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 Het erkennen van het evenwaardig belang van de vier 

ervaringssituaties biedt kleuters de beste kansen om het ‘leren 

leren’ te ondersteunen.  

 
 In ontmoetingsmomenten zoals het onthaal, de dagafsluiting, 

het vieren van een verjaardag of het vertellen van bepaalde 

verhalen, wordt vooral het versterken van de positieve 

ingesteldheid van kleuters beoogd. In ontmoetingsmomenten 

worden kleuters ook vaak uitgenodigd tot reflecteren en 

filosoferen. In die momenten is de reflectieve houding van de 

kleuteronderwijzer eveneens belangrijk. Kleuters leren zo zichzelf 

beter kennen. 

 
 In momenten van zelfstandig spelen worden open leersituaties 

gecreëerd waarin kleuters in heel verscheiden situaties (in de 

winkel, in de poppenhoek, in de lees- en schrijfhoek, bij het 

puzzelen, bij het spelen met ontdekkingsdozen…) ruime 

ervaringen kunnen opdoen rond allerlei ontwikkelingsaspecten 

zoals plannen kunnen maken, kunnen exploreren en 

experimenteren, problemen oplossen of keuzes maken. Ook op 

het domein van de zelfsturing doen kinderen in momenten van 

zelfstandig spelen rijke ervaringen op. Bovendien leren kleuters 

ook zelfstandig omgaan met materialen en met andere kinderen. 

 
 In momenten van ontwikkelingsondersteunend leren krijgen 

kleuters de kans om op een speelse en actieve wijze ervaringen 

op te doen die kunnen bijdragen tot het verwerven van allerlei 

vaardigheden, denkstrategieën, begrippen, symbolen, technieken, 

relaties en attitudes die van belang zijn voor ‘leren leren’ zoals 

durven vragen stellen bij wat je niet begrijpt, in gedachten 

chronologisch ordenen wat je gaat doen, een complex probleem 

opdelen in deelproblemen of een zelfgevonden voorbeeld bij iets 

bedenken. 

 
 In momenten van explorerend beleven worden kleuters 

uitgenodigd om op onderzoek te gaan in de werkelijkheid: een 

exploratie naar het bos of naar een boerderij, een konijn op 

bezoek in de klas, handtassen ontdekken of ondervinden wat er 

allemaal gebeurt als je schuim in water oplost. In goed 

uitgebouwde belevingsmomenten wordt het initiatief van kleuters 

gestimuleerd, leren kleuters ook speels omgaan met de wereld, 

leren ze voorspellingen maken of problemen oplossen en groeit 

hun motivatie om iets aan te vatten, om een taak aan te vangen, 

te plannen, vol te houden en af te werken. 

 
‘Leren leren’ zit in de 
kleuterschool vervat 
in heel wat 
uiteenlopende 
ervaringssituaties  

Goed kleuteronderwijs wordt gekenmerkt door een geïntegreerde 

en globale pedagogisch-didactische aanpak. In de kleuterklas 

creëren kleuteronderwijzers situaties waarin kleuters allerlei 

boeiende en leerrijke ervaringen kunnen opdoen. Een 

evenwichtige spreiding van ‘echt samen zijn’ (ontmoeten), van 

‘zelfstandig spelen’, van ‘aanmoedigen om concrete stapjes te 

zetten’ (ontwikkelingsondersteunend leren) en van ‘actief 

exploreren’ (explorerend beleven) biedt de beste garanties om bij 

kleuters ‘leren leren’ te ondersteunen.  

 

Als die ervaringssituaties opgebouwd worden vanuit de 

leefwereld van de kleuters, kunnen ze rijke ontwikkelingskansen 

inhouden voor de totale persoon van de kleuter. ‘leren leren’ 
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maakt zo een wezenlijk deel uit van de ontwikkelings-waarde die 

ervaringssituaties in de kleuterschool kunnen bieden.  

3.4 Doelgericht werken aan ‘leren leren’ in de kleuterschool  

Ervaringskansen 
scheppen rond 
ontwikkelings- 

aspecten  

In het ontwikkelingsplan worden in het derde deel (p.167 e.v.) 85 

ontwikkelingsaspecten geformuleerd. In goed kleuteronderwijs 

bieden kleuteronderwijzers ervaringskansen aan rond elk van die 

ontwikkelingsaspecten. Dat gebeurt in de verschillende 

ervaringssituaties op een minder en soms op een meer gestuurde 

wijze.  

 
Het ontwikkelingsplan 
werkt met de 
leerplannen  

Bij elk ontwikkelingsaspect wordt in het ontwikkelingsplan 

vermeld waarover het gaat (deelaspecten) en welke stapjes 

kleuters zetten als ze het aspect ontwikkelen (ontwikkelings-

lijnen). Ook wordt aangeduid welke doelen uit de leerplannen 

(tweede kolom) en welke decretale ontwikkelingsdoelen (derde 

kolom) nagestreefd worden als een kleuteronderwijzer in een 

ervaringssituatie ervaringskansen schept rond een bepaald 

ontwikkelingsaspect. 

 
Ontwikkelings- 
aspecten en 
leerplandoelen voor 
‘leren leren’  

Sommige van de ontwikkelingsaspecten zijn erg belangrijk voor 

leren, zoals hiervoor werd beschreven. In allerlei 

ervaringssituaties kunnen kleuteronderwijzers het aanbod, het 

klasmilieu en de begeleiding zo uitbouwen dat bewust 

ervaringskansen voor die ontwikkelingsaspecten gecreëerd 

worden.  

 

 De doelen die belangrijk zijn voor ‘leren leren’, worden 

geformuleerd in de leerplannen van de verschillende leergebieden. 

Die doelen vinden we terug in de tweede kolom bij die 

ontwikkelingsaspecten die belangrijk zijn voor ‘leren leren’. 

 

Bij het ontwikkelingsaspect ‘iets te weten komen’ (81) vinden we 

bijvoorbeeld volgende doelen terug: 

 

Wereldoriëntatie (0.1): Kinderen willen meer te weten komen 

over de wereld in al z’n dimensies, hier en elders, vroeger en 

nu. 
 

Wereldoriëntatie (0.13): Kinderen kunnen informatiebronnen 

op een doeltreffende manier hanteren. 
 

Wereldoriëntatie (0.14): Kinderen kunnen informatie ordenen, 

rubriceren, classificeren. 
 

Wiskunde (D02): Zoekstrategieën ontwikkelen 
 

Lezen (Le.3.2): Boodschappen integreren 
 

Lezen (Ad.11): Een kind is bereid spontaan en zelfstandig voor 

hem bestemde boeken en andere infobronnen in te kijken … 
 

Schrijven (Schr.2): Schrijfstrategische vaardigheden 

ontwikkelen. 

 

Als kleuteronderwijzers regelmatig ervaringskansen aanbieden 

rond het ontwikkelingsaspect ‘iets te weten komen’ (informatie 

verzamelen, selecteren, ordenen en naar voren brengen door hulp 

aan anderen te vragen, iets te onderzoeken, uit eigen voorkennis 
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te putten, eenvoudige bronnen te raadplegen…) zullen ze 

voldoende inspanningen geleverd hebben om de vermelde doelen 

na te streven. Voor meer informatie over de doelen kan ze via het 

ontwikkelingsplan terecht op de juiste bladzijden van de 

verschillende leerplannen. 

  

 In het ontwikkelingsplan kunnen kleuteronderwijzers ook op twee 

wijzen op zoek gaan naar concrete stapjes die ze met kleuters 

willen zetten om hen te helpen specifieke kennis en vaardigheden 

te verwerven (operationalisering van de ontwikkelingsaspecten): 

 

□ Bij de ontwikkelingslijnen die vermeld worden bij elk 

ontwikkelingsaspect. Die geven de mijlpalen aan die kleuters 

vaak voorbij komen. In grote lijnen kent de ontwikkeling 

immers een vast verloop, hoewel de wegen die kleuters 

doorlopen langs de mijlpalen erg verschillend kunnen zijn. 

 

 Zo vinden we in het ontwikkelingsplan voor het 

ontwikkelingsaspect ‘plannen maken’ volgende ontwikkelings-

lijnen terug: 
 

 ● Tijdens een klasritueel een volgende stap 

voorspellen tijdens een klasdag of een activiteit 

enkele volgende stappen voorspellen voor een 

activiteit de mogelijke stappen bedenken. 

●  Tijdens een spelactiviteit enkele mogelijke 

handelingen bedenken voorafgaand aan een 

activiteit enkele mogelijke handelingen bedenken 

een reeks activiteiten plannen en uitvoeren met 

behulp van de leid-st-er en met visuele 

ondersteuning na een onderbreking een plan verder 

kunnen zetten.  

●  Een eenvoudig stappenplan volgen aan de hand 

van pictogrammen de stappen van een stappenplan 

zelf tekenen en in de juiste volgorde leggen. 

 

 □ In de leerplannen via de poorten in de tweede kolom.  

Voor het ontwikkelingsaspect ‘plannen maken’ vinden we 

bijvoorbeeld volgende doelen terug: 
 

  Wereldoriëntatie:  

p. 38 (0.8) verwijzend naar: ‘Kinderen ontwikkelen tot 

autonome leerders’.  
 

p.124 (8.7) verwijzend naar: ‘Kinderen kunnen een 

planning maken in de tijd en er zich aan houden.’ 
 

 Wiskunde 

p. 83 (DO1) verwijzend naar: ‘Een algemene strategie 

voor het vaardig oplossen van wiskundige 

problemen kennen, flexibel aanwenden …’ 

3.5 Kijkwijzer: ‘leren leren’ in de kleuterschool  

 Wie wil nagaan in welke mate de eigen aanpak in de klas en op 

school een bijdrage levert tot het ondersteunen van ‘leren leren’, 

vindt hieronder een aantal vragen. Het kan een boeiend 

overlegmoment zijn om die vragen met het team te beantwoorden, 

de resultaten van die zelfevaluatie te bespreken en vervolgens 
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concrete afspraken te maken over gelijkgerichte opties van het 

team i.v.m. ‘leren leren’ in de kleuterschool. 

 
 Een ruime opvatting over ‘leren’: 

 

● Zoek een competentie die jullie bij kleuters nastreven 

doorheen de kleuterschool (bijvoorbeeld leren fietsen, 

ontluikend lezen, leren tekenen). Kun je elk minstens 5 

(duidelijk) verschillende situaties bedenken waarin jullie 

doorheen de hele kleuterschool voor die vaardigheid 

ontwikkelingskansen bieden? 

● Wat is jouw sterkste kant: ervoor zorgen dat kleuters zich 

goed voelen / geduldig wachten tot kleuters een bepaalde 

vaardigheid leren / kleuters aanmoedigen om een vaardigheid 

op eigen tempo te leren / kleuters bij de hand nemen om 

stapsgewijze een vaardigheid te leren? Wat vinden jullie met 

het team in dit verband belangrijk? 

 
 Een positieve ingesteldheid ontwikkelen draagt bij tot 

‘leren leren’: 

 

● Overloop je activiteitenaanbod van de laatste twee weken. In 

hoeveel activiteiten heb je actieve pogingen ondernomen om 

de positieve ingesteldheid (ontwikkelingsaspecten 1 tot 14) 

echt kansen te geven? 

● Overloop de lijst van de kleuters uit je klas. Van hoeveel 

kleuters kun je je herinneren dat je hen de laatste weken het 

gevoel hebt gegeven zich iets waard te mogen voelen? 

Herlees daarbij ontwikkelingsaspect 2 in het ontwikkelings-

plan (p.180). 

● Worden kleuters in jouw klas regelmatig aangemoedigd om 

iets over zichzelf te vertellen? Hoeveel keer gemiddeld per 

dag? 

● Hoeveel kleuters uit jouw klas tonen dat ze graag naar school 

komen? Verifieer dat eens in de klas. Geef hen bijvoorbeeld 

elk een kaartje dat symbool staat voor ‘graag’ of ‘niet graag’. 

Welk kaartje stoppen ze in de ‘ik’-doos? 

● Wanneer heb je de laatste keer een kleuter zijn 

nieuwsgierigheid geprikkeld? Doe je dat regelmatig? 

● In hoeveel momenten per week mogen kleuters bij jou 

‘initiatief nemen’: een eigen inbreng hebben, voorstellen 

doen, de eerste stap zetten om iets te realiseren, plannen 

maken, de leiding nemen, actief meewerken om iets uit te 

bouwen, anderen helpen… Vind je dat voldoende? 
  

De ontwikkeling van de zelfsturing 

 

● Aan welke van de volgende handelingen besteed jij in de klas 

regelmatig aandacht: zichzelf aan- en uitkleden, sluitingen 

hanteren, handen wassen, mond afkuisen, neus afvegen, 

neus snuiten, tanden poetsen, het toilet bezoeken, zelfstandig 

eten en drinken, zindelijk zijn, opruimen, deuren en sloten 

open- en dichtmaken, eenvoudig gereedschap gebruiken. 

Laat je de kleuters dat zo zelfstandig mogelijk doen?  

● Mogen kinderen in de regel zelf hun activiteiten kiezen? 

Krijgen de kleuters in het keuzemoment een duidelijk 

overzicht van de activiteiten? Zijn alle keuzeactiviteiten 

voldoende aantrekkelijk? Zijn de aangeboden activiteiten 
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voldoende gevarieerd? Zijn het echte keuzes of nepkeuzes 

(bijvoorbeeld morgen moeten kiezen wat je vandaag niet 

kiest)? Wat doe je om het keuzemoment zo gestructureerd 

mogelijk te laten verlopen? Wat doen jullie ervoor om het 

kiezen af te stemmen op de verschillen tussen kinderen van 

2,5 tot 6 jaar? Lees verder ook in het ontwikkelingsplan 

p.135-136. 

● Werk jij met stappenplannen (pictogrammen die kinderen 

duidelijk maken hoe ze zelfstandig te werk kunnen gaan) 

bijvoorbeeld in ontdek- of opdrachtdozen, bij bereidingen in 

een huishoudelijk spel of voor de opbouw van een toneelspel 

(dramatiseren van een verhaal)? 

● Kunnen kleuters regelmatig iets opzoeken en informatie 

verzamelen bijvoorbeeld door te zoeken in een boek, iets bij 

anderen te gaan vragen of iets te onderzoeken? Moedig jij dat 

aan? 

● Schat hoeveel keer per week de kleuters bij jou een opdracht 

of taak op zich kunnen (of moeten?) nemen. Is het duidelijk 

wat van de kleuters verwacht wordt? Zijn die taken voor de 

kleuters begrijpelijk? Zijn de taken voor de kleuters niet te 

moeilijk? Brengen de kleuters de taken meestal vrij 

zelfstandig tot een goed einde? Begeleid jij de kleuters in hun 

lukken of mislukken, volhouden of opgeven? Wat zijn de 

gelijkgerichte opties van het team op dat vlak? 

● Maak je er een gewoonte van om kleuters van een probleem 

bewust te maken? Noem eens een drietal problemen waar 

kleuters in jouw klas mee geconfronteerd werden in de 

afgelopen week? Werden de kleuters daarbij door jou 

aangemoedigd het probleem te zien, te analyseren en zélf 

een mogelijke oplossingsweg te formuleren, te plannen en uit 

te proberen?  

● Noem enkele terugkerende klasmomenten (zoals het 

onthaal…) waarop jij de kleuters steevast uitnodigt te 

reflecteren: bijvoorbeeld terug te blikken op eigen 

ervaringen, vooruit te blikken op wat kleuters te wachten 

staat, ervaringen van anderen te bespreken, samen te 

reflecteren over wat jullie op school doen… 

● Kunnen kleuters bij jou ook kiezen voor activiteiten waarin ze 

eens aandachtig en geconcentreerd bezig kunnen zijn? Nodigt 

je klasinrichting uit tot aandachtig en geconcentreerd bezig 

zijn? 

 Andere ontwikkelingsaspecten die belangrijk zijn voor 

‘leren leren’ 

 

Geef 1 voorbeeld van een ontmoeten, zelfstandig spelen, 

ontwikkelingsondersteunend leren en explorerend beleven (1 van 

elk) waarin je de laatste tijd je kleuters hebt uitgenodigd om: 

 

● hun aandacht op iets te richten of nauwkeurig waar te nemen 

(lees nauwkeurig waarnemen (54)); 

● op onderzoek te gaan, een onderzoeksgerichte houding aan 

te nemen (lees: kennis en ervaringen selecteren en 

onderzoeken (60)); 

● kennis en ervaringen uit te leggen, te verklaren, te 

organiseren, samen te vatten (lees: kennis en ervaringen 

structureren (61)); 

● kennis en ervaringen creatief voor te stellen en daarbij een 
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beroep doen op hun verbeelding en fantasie (lees: kennis en 

ervaringen creatief voorstellen (62)); 

● iets wat ze geleerd hebben toe te passen in andere, 

uiteenlopende spelsituaties (lees: kennis en ervaringen 

integreren (63)); 

● actief om te gaan met pictogrammen (lees: visuele 

boodschappen (pictogrammen) interpreteren en er gepast op 

reageren (74)). 

 

Zoek waar nodig in het ontwikkelingsplan naar specifieke kennis 

en ervaringen bij het ontwikkelingsaspect waartoe je de kleuters 

in enkele activiteiten hebt uitgenodigd.  
 

 Wegwijzers voor goed kleuteronderwijs die ‘leren leren’ 

bijzonder ondersteunen  

 

Hoe trachten jullie volgende kenmerken, eigen aan de wegwijzers 

voor goed kleuteronderwijs die ‘leren leren’ ondersteunen te 

realiseren? 

 
Begeleiden vanuit een ontmoetende leerkrachtstijl (3.3):  

 

● de emoties van kleuters pogen te verhelderen zodat ze er 

beter zicht op krijgen; 

● gelegenheden benutten om de ervaringen van kleuters te 

expliciteren bijvoorbeeld door op een tekening te vermelden 

welk verhaal kleuters erbij vertellen; 

● bij conflicten de betrokken kleuters hun verhaal laten vertellen 

en samen met hen een oplossing kiezen; 

● open vragen stellen aan de kleuters, waarover de kleuters zelf 

moeten nadenken om er een antwoord op te geven; 

● laten aanvoelen dat elke kleuter de capaciteiten heeft om een 

betere leerder te worden … 

 
Zelfwerkzame en betrokken activiteit stimuleren (3.5) 

 

● rekening houden met de ideeën van de kleuters én hun 

zelfwerkzaamheid stimuleren en begeleiden: vooruitblikken, 

terugblikken, meespelen, samen naar oplossingen voor 

problemen zoeken, nieuwe impulsen geven om het materiaal 

opnieuw te ontdekken ...; 

● een verscheidenheid aan materialen in de klas brengen en de 

kleuters regelmatig zelf mee laten beslissen wat ze ermee 

zullen doen; 

● de materialen in de klas aanpassen aan de interesse en de 

mogelijkheden van elke klasgroep, bijvoorbeeld meer baby– 

en peutermaterialen voor de jongste kleuters, een rijk aanbod 

aan wereldspelmateriaal voor 4-jarigen of individuele 

materialen die geletterdheid doen ontluiken bij 5- en 6-

jarigen; 

● kleuters aanmoedigen om vooruit te blikken, hun ideeën en 

redeneringen te verwoorden en terug te blikken op hun 

activiteiten; 

● bij de begeleiding van kleuterspel kinderen aanzetten om 

redeneringen of hypothesen uit te proberen met materialen 

uit de werkelijkheid. 

 
Een duidelijke structuur aangeven (3.6) 
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● werken met een vast dagschema (rituele tijdsindeling) dat 

visueel voorgesteld en toegelicht wordt. Een vast dagschema 

zorgt ervoor dat jonge kinderen weten wat er zoal te 

gebeuren staat. Zo krijgen ze op elk moment van de dag een 

betere greep op wat ze doen;  

● zorgen voor een goede afwisseling van gezellige 

druktemomenten en rustgevende stiltemomenten; 

● telkens vijf minuten voor het opruimen de kleuters verwittigen 

dat het einde van het spel in zicht is; 

● de indeling van de klas regelmatig toelichten: de hoeken 

benoemen en de normale gang van zaken in de hoeken 

herhalen; 

● pictogrammen gebruiken die de klasindeling visueel 

voorstellen en verduidelijken, bijvoorbeeld hoeveel kleuters er 

in een hoek kunnen spelen, waar de kleuters een boek kunnen 

lezen en waar ze hun fruitafval kwijt kunnen; 

● de klas overzichtelijk en niet te druk inrichten;  

● tijdens de dag herhalen welke activiteiten al geweest zijn en 

welke nog gaan komen; 

● in het begin van het schooljaar voldoende aandacht besteden 

aan klasgewoontes, de indeling van de ruimte, de indeling van 

de tijd en de afspraken die daaromtrent gelden; 

● zorgen voor rust en orde in de klas onder meer door zelf ook 

rustig en ordelijk te zijn; 

● voor onszelf en met het team vastleggen welk gedrag we wel 

en welk we niet willen toestaan, de kleuters daarbij betrekken 

en duidelijk maken waarom ze die regels moeten respecteren;  

● op voorhand de verwachtingen ten aanzien van het gedrag 

van de kleuters duidelijk maken; 

● (visueel) duidelijk maken hoeveel kleuters aan bepaalde 

activiteiten kunnen deelnemen, bijvoorbeeld met 

pictogrammen; 

● als kinderen zich storend blijven gedragen, duidelijk aangeven 

welk gedrag we wel en niet van hen verwachten;  

 
Zelfstandigheid ondersteunen (3.7) 

 

● de klas zo inrichten dat de zelfstandigheid van de kleuters 

bevorderd wordt, bijvoorbeeld: voldoende loopruimte 

voorzien, de wasbak niet blokkeren, ervoor zorgen dat 

kleuters bij het opruimen zelf kunnen controleren of er geen 

onderdelen van een spel verloren zijn gegaan, opteren voor 

materialen waarmee kleuters gemakkelijk zelfstandig kunnen 

spelen …; 

● voldoende keuzemomenten voorzien waarin kinderen zelf 

bepalen welke activiteit ze willen doen;  

● werken in groepen en in hoeken zodat kleuters de kans 

krijgen zelfstandig te spelen; 

● bij keuzeactiviteiten zorgen voor reële keuzes (kiezen tussen 

echt verschillende activiteiten) in plaats van nepkeuzes 

(bijvoorbeeld na de speeltijd de activiteit kiezen die voor de 

speeltijd nog niet werd gekozen);  

● de keuzes van kleuters begeleiden (Wat kiezen ze en 

waarom?);  

● grenzen stellen aan het keuzemoment om kleuters die 

moeilijk kunnen kiezen de kans te geven op dat vlak te 

groeien. Bijvoorbeeld: het aantal keuzes beperken, het aantal 
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kleuters per activiteit beperken, de volgorde wijzigen waarin 

kleuters mogen kiezen…;  

● voldoende activiteiten voorzien waarin de kleuters zoveel 

mogelijk zelf het verloop van hun activiteit bepalen; 

● zelfredzaamheid een belangrijke plaats toebedelen: 

bijvoorbeeld: zichzelf leren aan– en uitkleden, zichzelf leren 

verzorgen, zelfstandig leren eten en drinken, leren opruimen; 

● kleuters de kans geven te vertellen wat ze zelf waardevol en 

positief vinden en waarom ze dat vinden; 

● in kringgesprekken de kleuters de kans geven te filosoferen 

over de dingen die hen bezighouden; 

● stimuleren dat kleuters vrij zelfstandig conflicten oplossen 

door naar hen te luisteren en hen te helpen het oorzakelijk 

verband te zien tussen hun gedrag en de gevolgen ervan voor 

anderen; 

● regelmatig zelfcorrigerende materialen voorzien; 

● kleuters tijdens hun activiteit aanmoedigen om te vertellen 

wat ze doen en waarom. Zo worden ze op weg geholpen om 

zelf hun handelingen te sturen; 

● regelmatig aan kleuters vragen hoe ze te werk zijn gegaan; 

● kleuters regelmatig hun plannen laten verwoorden; 

● kleuters, voor ze aan de slag gaan, laten verwoorden waaraan 

ze best denken; 

● kleuters laten verwoorden hoe ze tot een bepaald resultaat 

zijn gekomen; 

● de gedachten, verhalen, plannen en ideeën van kleuters 

expliciteren, bijvoorbeeld door bij een werk van een kleuter 

kort bij te schrijven hoe het kind ertoe is gekomen en wat het 

betekent, zodat zijn ervaringen voor henzelf en voor anderen 

duidelijk worden. 

● kleuters waar mogelijk zelf mee de activiteiten in de klas laten 

plannen en het belangstellingscentra mee laten bepalen. 

  

Vier gelijkwaardige ervaringssituaties  

 

● Voorzien we regelmatig ervaringssituaties waarbij de kleuters 

op voorhand slechts zoveel hulp krijgen die nodig is om de 

activiteit zelfstandig uit te voeren? 

● Voorzien we regelmatig ervaringssituaties waarbij we de 

kleuters vooral willen observeren om hun aanpak te leren 

kennen? 

● Voorzien we regelmatig ervaringssituaties waarin we de 

kleuters vragen om hun werkwijze en aanpak tijdens een 

activiteit te expliciteren? 

● Voorzien we regelmatig ervaringssituaties waarbij de kleuters 

vooral nieuwe problemen kunnen ontdekken en omschrijven? 

● Voorzien we regelmatig ervaringssituaties waarbij we de 

kleuters aanmoedigen om iets wat ze kunnen toe te passen in 

nieuwe situaties? 

● Voorzien we regelmatig ervaringssituaties waarbij de kleuters 

uitgenodigd worden te reflecteren over hun aanpak tijdens 

een activiteit? 

● Voorzien we regelmatig ervaringssituaties waarin kleuters 

vooral uitgenodigd worden om van mekaar te leren? 
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 EEN REFERENTIEKADER VOOR ZELFEVALUATIE VAN ‘LEREN 4
LEREN’ OP SCHOOL 

Een belangrijk instrument voor kwaliteitszorg op school is zelfevaluatie van de werking 

door het team. Voor een team dat het aspect ‘leren leren’ uit zijn onderwijsaanbod onder 

de loep wil leggen, bieden we hierna enkele vragen aan. Ze verwijzen naar mogelijke 

aspecten van een degelijke werking rond ‘leren leren’. 

 

Het team kan op verschillende manieren met de vragen omgaan. De leerkrachten kunnen 

bijvoorbeeld beginnen met elk voor zich, een +, ± of - naast de 10 hoofdvragen of naast 

de deelvragen te plaatsen. Een plus betekent “Ik vind dat ik/wij daar goed werk van 

maken op dit moment en dat het kenmerk duidelijk aanwezig is”. Een min betekent: “Ik 

vind dat er hier een duidelijk tekort zit”. 

 

Daarna kan het team een gesprek voeren rond de 10 hoofdvragen, een gesprek over de 

punten waar al veel aandacht en energie naartoe gaat (geïllustreerd met voorbeelden), 

over de hiaten in de werking, en ten slotte ook over waar naar het oordeel van het team 

prioritair werk van gemaakt moet worden.  

 

Bij het gesprek is het belangrijk dat de aangeboden (deel)vragen geconcretiseerd 

worden, d.w.z. geïllustreerd worden met specifieke activiteiten en knelpunten uit de 

eigen schoolpraktijk. Sommige van de opgegeven deelvragen kan het team negeren 

omdat men dat geen goede vertalingen vindt van de hoofdvraag, terwijl andere 

(deel)vragen aan de lijst worden toegevoegd omdat het team dat aspect echt tekenend 

vindt voor een goede werking rond ‘leren leren’. 

 

Misschien wil het team voor de kleuterschool een meer specifieke analyse en evaluatie 

uitvoeren. Dan kan de KIJKWIJZER uit de bijdrage voor het kleuteronderwijs een 

referentiekader zijn. 

 

Hoe dan ook … evalueren, zich bewust zijn van de feitelijke en wenselijke situatie, is op 

zich al een belangrijke stap in de richting van optimaliseren van de bestaande praktijk. 

Maar voor daadwerkelijke verbetering is natuurlijk nog een volgende stap aangewezen: 

acties plannen om tekorten of zwakke plekken systematisch weg te werken! 

 

 1 Vinden we in het opvoedingsproject van de school verwijzingen naar 

‘leren leren’? Hetzij in de uitgeschreven tekst, hetzij in de onuitgesproken 

overtuiging waarmee we onze taken uitvoeren.  

Enkele voorbeelden van uitgangspunten die het team in schooleigen documenten (met 

een eigen formulering) kan terugvinden:  

 

We geloven in de ontwikkelbaarheid van álle leerlingen, ook van de zwaksten, als ze de 

passende ondersteuning krijgen. 

We respecteren en waarderen elk kind met zijn specifieke mogelijkheden en 

beperkingen.  

We vullen ‘leren’ niet eng in als systematisch kennis verwerven. Het gaat om ontwikkelen 

op alle domeinen van de persoonlijkheid (hoofd, hart en handen). 

We benaderen kinderen als actieve leerders, die hun leer- of ontwikkelingsproces 

gaandeweg in eigen handen kunnen nemen en zichzelf kunnen sturen. 

De school is een leergemeenschap met veel interactie, waar kinderen veel van elkaar 

kunnen leren. 

 

De begeleiding van de leerlingen is gericht op ontwikkeling in de diepte, op werken aan 

processen van leren en ontwikkelen die aan de basis liggen van uitwendige prestaties of 

leerproducten. 

 

We stimuleren kinderen tot beschouwen of reflecteren over wat ze doen (en leren). 
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We werken niet alleen aan vakspecifieke of leergebiedgebonden doelen, maar aan 

algemene attitudes en houdingen die onder andere voor levenslang leren belangrijk zijn. 

 

 2 Streven we doelen (en eindtermen/ontwikkelingsdoelen) m.b.t. ‘leren 

leren’ welbewust na? (zie: o.a. de lijst van leerdoelen uit het dossier ‘leren 

leren’, en voor het kleuteronderwijs, de lijst van ‘ontwikkelingsaspecten’)  

 2.1 Nemen we zowel bij de planning, de uitvoering als de evaluatie van het 

onderwijs de volgende categorieën doelen expliciet mee? 

  a Doelen om strategieën te leren waarmee je kennis kunt opbouwen en 

problemen kunt oplossen 

  b Doelen om zichzelf te leren sturen 

  c Doelen om tot een goede leerhouding te komen 

 

 2.2 Duiden we die doelen i.v.m. ‘leren leren’ eventueel speciaal aan bij de 

lesvoorbereiding of in de agenda? Groeperen we doelen van ‘leren leren’ 

eventueel om er een ‘programma’ of plan mee samen te stellen? 

 

 2.3 Nemen we zowel bij de planning, de uitvoering en de evaluatie in het 

kleuteronderwijs ontwikkelingsaspecten mee die sterk verband houden met 

‘leren leren’ van de jongste leerlingen, d.w.z. ontwikkelingsaspecten van: 

  a positieve ingesteldheid 

  b ontwikkeling van zelfsturing 

  c andere ontwikkelingsaspecten 

  d specifieke kennis en vaardigheden i.v.m. ‘leren leren’? 

 

 3 Zorgen we voor een algemeen klimaat en een onderwijsstijl die ‘leren 

leren’ bevorderen? 
 

Ο 3.1 Laten we door ons optreden als leerkracht aan de leerlingen voelen dat ze 

ruimte krijgen om te zoeken en zelf wegen te kiezen voor de oplossing van 

problemen? 

 

Ο 3.2 Zorgen we op school en in de klas voor structuur en een vorm van 

discipline die nodig zijn om in alle rust en geconcentreerd aan taken te 

werken? 

 

Ο 3.3 Besteden we echt aandacht aan het leerproces of aan de weg die de 

leerlingen gegaan zijn om tot een prestatie, een product, een uitkomst of 

een oplossing te komen? 

 

Ο 3.4 Maken we aan de leerlingen duidelijk hoe we (als gevormde) met taken en 

problemen omgaan, wat we daarbij voelen of welke weg we daarbij volgen 

(stellen we ons model)? 

 

Ο 3.5 Tonen we veel geduld voor de leerlingen die, met veel falen, op een traag 

tempo vorderen? 

  Tonen we optimisme i.p.v. pessimisme over hun leervermogen? 
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 4 Creëren we met onze werkvormen een leeromgeving die ‘leren leren’ 

bevordert? 
 

Heeft de leeromgeving m.a.w. volgende kenmerken: 

 

Ο 4.1 Open i.p.v. strak voorgestructureerd. 

  Zitten er in onze aanpak veel kansen tot exploreren, zelf wegen kiezen om 

iets aan te pakken (denk aan open taken waar eventueel ook in groepjes 

aan gewerkt kan worden)? 

 

Ο 4.2 Nadruk op reflectie d.w.z. leerlingen laten stilstaan bij hun vorderingen. 

Bijvoorbeeld via een nabespreking, terugblikmoment, een kringgesprek, een 

leergesprek waarin oplossingswegen tegen elkaar worden afgewogen, 

‘filosoferen’ over hoe het er bij leren aan toe gaat. 

 

Ο 4.3 Transfer bevorderend 

  Helpen we leerstrategieën en -attitudes ontdekken die voor leren op veel 

gebieden waardevol zijn? 

  Bijvoorbeeld: werken rond thema’s, leerlingen bij gespreksvormen 

voorbeelden (laten) geven van de toepasbaarheid van het geleerde op taken 

voor andere leergebieden, met de leerlingen stappenplannen uitwerken die 

bruikbaar zijn voor bepaalde soorten taken (hoe leer je iets uit het hoofd, 

hoe verwerk je een massa documentatie in een werkstuk, hoe iets drillen …), 

bepaalde aspecten van ‘leren leren’ expliciteren als aandachtspunten of 

leertips. 

 

Ο 4.4 Zelf verantwoordelijkheid voor het leerproces opnemen. 

  Denk aan werkvormen met momenten van zelfstandig werken (cf. 

contractwerk, hoekenwerk, zelfstandig opzoekingswerk, enz.), met 

momenten van zelf kiezen hoe je je doel wil bereiken. 

 

Ο 4.5 Interactie en communicatie over leren, ook tussen de leerlingen 

onderling. Kiezen we werkvormen die ervoor zorgen dat leerlingen 

ontdekken hoe anderen iets aanpakken en in iets slagen? Bijvoorbeeld in 

paren werken, mekaar evalueren en helpen. 

 

 5 Worden er voor ‘leren leren’ vak- en (eventueel) klasdoorbrekend 

speciale initiatieven opgezet? 
 

Bijvoorbeeld expliciete of cursorische onderwijsmomenten over bepaalde vaardigheden 

zoals het belangrijkste markeren of noteren, samenvatten, systematisch werken en 

plannen, gegevens ordenen, schema’s maken, begrippen bijbrengen om over leren te 

reflecteren, je concentreren, huiswerk leren maken. 
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 6 Nodigen de materiële omgeving en de leermiddelen uit tot ‘leren 

leren’? 
 

Ο 6.1 Bevatten de schoolboeken voor de verschillende leergebieden 

open opdrachten, taken waarbij de leerlingen actief/constructief 

informatie dienen te verwerken, taken waarbij de leerlingen moeten 

overleggen over de te volgen weg, taken met antwoordsleutels voor 

zelfcontrole en verbetering…? 

 

Ο 6.2 Beschikken de leerlingen over materiaal dat planning van 

leeractiviteiten ondersteunt: stappenplannen, pictogrammen, een agenda 

of werkboek, een planningbord, een kalender…? 

 

Ο 6.3 Is er werk- en documentatiemateriaal dat open toegankelijk en 

flexibel hanteerbaar is (bv. documentatiecentrum, klasbibliotheek met 

naslagwerken, internet, prikbord, materialenkast)? 

 

Ο 6.4 Is er in de klas spelmateriaal waarmee de leerlingen bepaalde 

doelen van ‘leren leren’ op een aangename wijze verwerven (bv. 

anticiperen op een situatie, in stappen denken, snel van strategie 

wisselen, een originele weg uitproberen, je concentreren)? 

 

Ο 6.5 Is of wijzigt de inrichting van de lokalen zodanig dat ze uitnodigt 

tot zelfstandig werken, geconcentreerd werken en samenwerken? 

  Bijvoorbeeld groepering van tafels in hoeken of in werk- of 

overlegplaatsen (i.p.v. uitsluitend vaste ordening van lessenaars in rijen 

achter elkaar)? 

 

 7 Draagt de evaluatie bij tot ‘leren leren’? 

 

Ο 7.1 Kunnen we met de toegepaste evaluatie-instrumenten op het 

spoor komen van de leerstrategieën en -attitudes die leerlingen al dan 

niet beheersen? (bijvoorbeeld door observatie, door te laten toelichten 

hoe men een werkstuk maakte) 

 

Ο 7.2 Ligt de klemtoon op analyse van de weg die de leerlingen volgden 

om tot een resultaat te komen? (i.p.v. op het taxeren van de leerlingen 

en producten) 

 

Ο 7.3 Is er in functie van de zelfsturing, aandacht voor zelfevaluatie 

door de leerling (individueel, in paren…)? 

 

Ο 7.4 Leidt een gesprek met de leerlingen over de leerresultaten tot 

leerhulp die op ‘leren leren’ gericht is? 
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 8 Wordt ‘leren leren’ meegenomen in de zorgverbreding? 

 

Ο 8.1 Wordt met leerlingen die moeilijk leren nagegaan hoe ze leertaken 

aanpakken, en worden tekorten gekoppeld aan hun manier van leren (i.p.v. 

aan persoonlijke tekorten)? 

 

Ο 8.2 Wordt er voor leerlingen die moeilijk leren extra ondersteuning 

voorzien m.b.t. ‘leren leren’? Denk aan leertips, leren plannen, instructie 

over leer-strategieën (zoals een complexe opdracht in kleine stappen 

opdelen of geheugensteuntjes gebruiken). 

 

 9 Wordt met de ouders over leren en ‘leren leren’ gecommuniceerd? 

 

Ο 9.1 Worden op het schoolrapport ook opmerkingen geformuleerd die 

te maken hebben met de manier van leren van het kind? 

 

Ο 9.2 Komt de manier van leren of de leerhouding ter sprake in 

individuele oudercontacten? 

 

Ο 9.3 Organiseert de leerkracht, het team of het oudercomité 

bijeenkomsten met ouders over de visie van waaruit op school gewerkt 

wordt en over ‘leren leren’ in het bijzonder (o.a. over de mogelijkheden en 

beperkingen van huiswerk)? 

 

Ο 9.4 Helpen we de ouders om het leren van hun kinderen te 

ondersteunen (o.a. gesprek over de thuisomgeving die leren bevordert, over 

leerrijk spelmateriaal, over leerrijke gesprekken en afspraken met het kind, 

over het belang van geduld en geloof in de capaciteiten van elk kind)? 

 

 10 Zorgen we voor een goede afstemming van wat er op school rond 

‘leren leren’ zoal ondernomen wordt? 
 

Ο 10.1 Is ‘leren leren’ voor het team een onderwerp van pedagogische 

vergaderingen? 

 

Ο 10.2 Worden er afspraken gemaakt m.b.t. kwaliteitszorg rond ‘leren 

leren’ (over werken aan enkele van de negen vorige punten)? Zorgen we voor 

gelijkgerichtheid in de opvattingen en aanpak van de teamleden? Zorgen we 

voor gradatie bij het ontwikkelen van leervaardigheden en houdingen? 

 

Ο 10.3 Zijn er afspraken met onderwijsondersteuners om ‘leren leren’ 

op school te optimaliseren? Denk aan ondersteuning door pedagogisch 

begeleiders, professionalisering via nascholing, samenwerking met CLB. 
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