
Docentbladen bij talenten voeden

De hier volgende tien docentbladen horen bij het raamwerk 
‘Talenten Voeden’. Analoog aan de Voedingswijzer, schetst Juliette 
Walma van der Molen in het boek ‘Talenten Voeden’ de 
ingrediënten die nodig zijn om kinderen werkelijk te voeden met 
de kennis, vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en motivaties die 
hen helpen langdurig en dieper te leren. Naast brede, 
vakoverschrijdende kennis worden daarin de volgende kwaliteiten 
onderscheiden: 

Vaardigheden 
Hogere-orde denkvaardigheden, waaronder kritisch en creatief 
denken, onderzoekende en ontwerpende vaardigheden en meta-
cognitieve vaardigheden. 
Houdingen 
Een positieve houding ten opzichte van eigen nieuwsgierige 
vragen stellen en verwondering, een positieve houding ten 
opzichte van eigen onafhankelijk denken en probleemoplossing en 
de positieve wil tot samenwerking. 
Zelfbeelden 
Voldoende lef en zelfvertrouwen en een positief groeibesef: het 
fundamentele idee dat iedereen zich altijd kan ontwikkelen. 
Motivaties 
Zowel meer intrinsieke, willen-kunnen motivatie als constructieve 
motivatie die gericht is op presteren. 

De docentbladen kunnen geprint worden en kunnen helpen als 
ondersteuning bij het stimuleren van de verschillende onderdelen 
in je lessen. Gebruik ze echter niet zonder het boek! Daarin vind je 
alle achtergronden en veel praktische handvatten die nodig zijn om 
Talenten Voeden te implementeren in je dagelijkse lessen.
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HOGERE-ORDE DENKEN
Hoe stimuleer ik hogere-orde denkvaardigheden bij mijn leerlingen?

Combineer verschillende vaardigheden en vormen van kennis!

Hogere-orde denken is het analyseren, evalueren 
en creëren van informatie of producten. Hierbij spelen 

creativiteit en authenticiteit een grote rol. 

Hogere-orde denkvaardigheden bij minder goed presterende leerlingen

Creëren 

Hogere-orde  
denkvaardigheden 

Complexer leren: stel aanvullende leerdoelen en vragen!

Lagere-orde  
denkvaardigheden 

Kennis reproduceren

Inzicht hebben in …

Kennis in een nieuwe situatie

Informatie vergelijken of 
vereenvoudigen

Beargumenteren en 
concluderen

Creatief iets bedenken of 
ontwerpen

Evalueren 

Analyseren 

Toepassen 

Begrijpen 

Onthouden 

Onderzoek heeft laten zien dat het werken met hogere-orde opdrachten 
ook zeer effectief is voor de minder presterende leerlingen. Zij 
bloeien vaak op en kunnen laten zien wat zij wél kunnen.

Voorbeeld: Hoe kan een willekeurig verhaal, zoals het verhaal van de 
drie kleine biggetjes en de grote boze wolf, hogere-orde 
denkvaardigheden stimuleren? Hieronder verschillende vragen:

Onthouden 
Welke materialen hebben de biggetjes gebruikt? Tegen wie wilden zij 
zichzelf beschermen?  
Begrijpen 
Welke van de drie huizen was het sterkst? Waarom wordt de wolf de 
grote boze wolf genoemd? 
Toepassen
Welke materialen zou je zelf gebruiken? Hoe zou jij jezelf beschermen 
tegen de wolf? 
Analyseren
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de materialen die 
de biggetjes hebben gebruikt? Wat zou er gebeurd zijn als zij samen 
een huisje hadden gebouwd? 
Evalueren
Wat vind jij goed aan ieder van de drie biggetjes? Hoe zou jij je 
voelen als je bedreigd werd door een boze wolf? 
Creëren
Maak een nieuw, ander, plan voor het maken van een stevig huis, 
zodat zelfs een olifant of een orkaan het huis niet stuk zou kunnen 
krijgen!
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ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN
Hoe stimuleer ik O&O vaardigheden bij mijn leerlingen?

Onderzoekend en ontwerpend leren is het actief 
toepassen, verwerken en construeren van kennis in 

een sociale en betekenisvolle context.

Oefen met vaardigheden: 1. Kies een thema 
of probleem

2. Verken het 
thema of 
probleem

3. Zet een onderzoek op of bedenk 
een ontwerp, voer het uit en trek 

conclusies

4. Presenteer  
de uitkomst

Laat leerlingen vragen stellen, zo veel mogelijk ideeën of 
oplossingen bedenken en uitkomsten voorspellen!

Convergent denken 
(naar een oplossing toe)

Observeren, noteren, verwonderen, vragen 
stellen, verwachtingen formuleren, uittekenen, 
uitproberen, ontwerpen, conclusies trekken, 
presenteren, discussiëren.

Divergent denken 

(zo divers mogelijk)

Laat kinderen eerst breed (divergent) denken!

Mijn rol als docent: Onderzoekend en ontwerpend leren ondersteunen:

Kijk kritisch naar de opdracht: Zorg dat de 
opdracht zo is opgesteld dat leerlingen iets 
uitzoeken in plaats van opzoeken. 
Gebruik de interesses van leerlingen:
Start met de ideeën of vragen van leerlingen 
bij het begin van een thema. 
Wees een coach: Kauw antwoorden niet 
voor, maar neem een coachende rol aan. 
Help wanneer leerlingen dreigen vast te 
lopen. 

Stel vragen en laat leerlingen ook verkeerde 
oplossingen of ideeën onderzoeken.

Wees een mede-onderzoeker: Er is nog niet 
overal een antwoord op gevonden, dus ook 
de leerkracht weet niet alles.

1. Vertrekpunt
Sluit aan bij bestaande kennis van leerlingen. Wat weten ze al, wat verwondert hen? 
2. Authentieke thema’s
Gebruik uitdagende en echte thema’s (vervuiling, duurzame energie, voedsel, sport, etc.) en 
gebruik diverse bronnen (nieuws, boeken uit de bieb, internet, een expert in de klas). 
3. Actieve deelname en oefenen
Begin op tijd met onderzoeken en ontwerpen (ook kleuters kunnen experimenteren), maak 
kinderen bekend met de stappen van onderzoek en ontwerp en begin altijd met hun eigen 
verwondering en vragen. 
4. Onderwijs afstemmen op zelfsturing
Begeleid leerlingen bij het zelf aansturen van hun project.
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META-COGNITIE EN REFLECTIE
Hoe stimuleer ik meta-cognitieve vaardigheden bij mijn leerlingen?

Meta-cognitieve vaardigheden bestaan uit kennis 
over (je eigen) leren en het kunnen reguleren van 

je leren.

Kennis over leren Reguleren van leren

Meta-cognitieve vaardigheden

Verklarende kennis
Hoe leer ik zelf? Welke factoren beïnvloeden 

mijn leren? Hoe onthoud ik dingen goed?

Procedurele kennis
Welke procedures / strategieën ken ik? Hoe 

gebruik ik deze strategieën?

Conditionele kennis
Wanneer / waarom gebruik ik deze strategie? In 

deze situatie zou ik deze aanpak kiezen!

Planning
Selecteren van strategieën, tijd en inzet. 
Identificeren van het hoofddoel, plannen.

Monitoring
Tijdens het leren bewust bezig zijn met het 
leerdoel en de stappen die je onderneemt.

Evalueren
Na afloop het product en de inzet bekijken. 

Doel vs. uitkomst, ben ik tevreden?

Kennis over leren is een voorwaarde voor het reguleren van leren

Kennis over leren matrix: Maak met leerlingen een matrix gericht op strategieën. Hieronder een voorbeeld:

Strategie Hoe te gebruiken?       Wanneer gebruiken?        Waarom gebruiken?

Scannen 

Activeer 
voorkennis 

….

Zoek naar kopjes 

Denk na over wat je wel 
en niet al weet 

….

Voor het lezen van een 
tekst / opdracht 

Voordat je met een nieuwe 
opdracht begint 

….

Zorgt voor overzicht en 
aandacht 

Zorgt ervoor dat je nieuwe 
informatie beter onthoudt 

….

Planning 
1. Wat wil ik onderzoeken of leren?  
2. Wat is mijn doel? 
3. Hoe pak ik dit aan? 
4. Welke informatie / hoeveel tijd heb ik nodig? 

Monitoren 
1. Begrijp ik wat ik doe? 
2. Is de taak zinvol voor mij? 
3. Ben ik mijn doel aan het bereiken? 
4. Moet ik dingen veranderen? 

Evalueren 
1. Heb ik mijn doel bereikt? 
2. Wat heb ik hiervan geleerd? 
3. Hoe heb ik problemen die ik tegenkwam opgelost? 
4. Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Reguleren van leren checklist:

Tips
1. Praat met leerlingen over meta-cognitieve vaardigheden 

en doe de verschillende processen voor. 

2. Beloon meta-cognitieve vaardigheden in de klas. Zorg 
voor reflectietijd na een les, benadruk goede voorbeelden.

Gevolgen
• Leerlingen verwerken de lesstof dieper. 
• Leerlingen worden zelfstandiger. 
• Leerling krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfregulatie. 
• Leerlingen worden betere probleemoplossers.
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META-COGNITIE EN REFLECTIE
Hoe stimuleer ik meta-cognitieve vaardigheden bij mijn leerlingen?

Meta-cognitieve vaardigheden bestaan uit kennis 
over (je eigen) leren en het kunnen reguleren van 

je leren.

Kennis over leren Reguleren van leren

Meta-cognitieve vaardigheden

Verklarende kennis
Hoe leer ik zelf? Welke factoren beïnvloeden 

mijn leren? Hoe onthoud ik dingen goed?

Procedurele kennis
Welke procedures / strategieën ken ik? Hoe 

gebruik ik deze strategieën?

Conditionele kennis
Wanneer / waarom gebruik ik deze strategie? In 

deze situatie zou ik deze aanpak kiezen!

Planning
Selecteren van strategieën, tijd en inzet. 
Identificeren van het hoofddoel, plannen.

Monitoring
Tijdens het leren bewust bezig zijn met het 
leerdoel en de stappen die je onderneemt.

Evalueren
Na afloop het product en de inzet bekijken. 

Doel vs. uitkomst, ben ik tevreden?

Kennis over leren is een voorwaarde voor het reguleren van leren

Kennis over leren matrix: Maak met leerlingen een matrix gericht op strategieën. Hieronder een voorbeeld:

Strategie Hoe te gebruiken?       Wanneer gebruiken?        Waarom gebruiken?

Scannen 

Activeer 
voorkennis 

….

Zoek naar kopjes 

Denk na over wat je wel 
en niet al weet 

….

Voor het lezen van een 
tekst / opdracht 

Voordat je met een nieuwe 
opdracht begint 

….

Zorgt voor overzicht en 
aandacht 

Zorgt ervoor dat je nieuwe 
informatie beter onthoudt 

….

Planning 
1. Wat wil ik onderzoeken of leren?  
2. Wat is mijn doel? 
3. Hoe pak ik dit aan? 
4. Welke informatie / hoeveel tijd heb ik nodig? 

Monitoren 
1. Begrijp ik wat ik doe? 
2. Is de taak zinvol voor mij? 
3. Ben ik mijn doel aan het bereiken? 
4. Moet ik dingen veranderen? 

Evalueren 
1. Heb ik mijn doel bereikt? 
2. Wat heb ik hiervan geleerd? 
3. Hoe heb ik problemen die ik tegenkwam opgelost? 
4. Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Reguleren van leren checklist:

Tips
1. Praat met leerlingen over meta-cognitieve vaardigheden 

en doe de verschillende processen voor. 

2. Beloon meta-cognitieve vaardigheden in de klas. Zorg 
voor reflectietijd na een les, benadruk goede voorbeelden.

Gevolgen
• Leerlingen verwerken de lesstof dieper. 
• Leerlingen worden zelfstandiger. 
• Leerling krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfregulatie. 
• Leerlingen worden betere probleemoplossers.
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META-COGNITIE EN REFLECTIE
Hoe stimuleer ik meta-cognitieve vaardigheden bij mijn leerlingen?

Meta-cognitieve vaardigheden bestaan uit kennis 
over (je eigen) leren en het kunnen reguleren van 

je leren.

Kennis over leren Reguleren van leren

Meta-cognitieve vaardigheden

Verklarende kennis
Hoe leer ik zelf? Welke factoren beïnvloeden 

mijn leren? Hoe onthoud ik dingen goed?

Procedurele kennis
Welke procedures / strategieën ken ik? Hoe 

gebruik ik deze strategieën?

Conditionele kennis
Wanneer / waarom gebruik ik deze strategie? In 

deze situatie zou ik deze aanpak kiezen!

Planning
Selecteren van strategieën, tijd en inzet. 
Identificeren van het hoofddoel, plannen.

Monitoring
Tijdens het leren bewust bezig zijn met het 
leerdoel en de stappen die je onderneemt.

Evalueren
Na afloop het product en de inzet bekijken. 

Doel vs. uitkomst, ben ik tevreden?

Kennis over leren is een voorwaarde voor het reguleren van leren

Kennis over leren matrix: Maak met leerlingen een matrix gericht op strategieën. Hieronder een voorbeeld:

Strategie Hoe te gebruiken?       Wanneer gebruiken?        Waarom gebruiken?

Scannen 

Activeer 
voorkennis 

….

Zoek naar kopjes 

Denk na over wat je wel 
en niet al weet 

….

Voor het lezen van een 
tekst / opdracht 

Voordat je met een nieuwe 
opdracht begint 

….

Zorgt voor overzicht en 
aandacht 

Zorgt ervoor dat je nieuwe 
informatie beter onthoudt 

….

Planning 
1. Wat wil ik onderzoeken of leren?  
2. Wat is mijn doel? 
3. Hoe pak ik dit aan? 
4. Welke informatie / hoeveel tijd heb ik nodig? 

Monitoren 
1. Begrijp ik wat ik doe? 
2. Is de taak zinvol voor mij? 
3. Ben ik mijn doel aan het bereiken? 
4. Moet ik dingen veranderen? 

Evalueren 
1. Heb ik mijn doel bereikt? 
2. Wat heb ik hiervan geleerd? 
3. Hoe heb ik problemen die ik tegenkwam opgelost? 
4. Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Reguleren van leren checklist:

Tips
1. Praat met leerlingen over meta-cognitieve vaardigheden 

en doe de verschillende processen voor. 

2. Beloon meta-cognitieve vaardigheden in de klas. Zorg 
voor reflectietijd na een les, benadruk goede voorbeelden.

Gevolgen
• Leerlingen verwerken de lesstof dieper. 
• Leerlingen worden zelfstandiger. 
• Leerling krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfregulatie. 
• Leerlingen worden betere probleemoplossers.
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NIEUWSGIERIG
Hoe stimuleer ik een positieve houding t.o.v. nieuwsgierigheid bij mijn leerlingen?

Wat weet de leerling nog niet? 
Wat wil de leerling weten?

Start met een vraag i.p.v. een 
antwoord. Onderstreep het belang 

van vragen stellen! 

Activeer voorkennis. Een beetje 
kennis versterkt de drang naar meer 

kennis. Laat soms ook bewust 
informatie achterwege.Gebruik communicatie. Laat leerlingen 

vragen aan elkaar stellen.

Stel vragen als: “Hoe kan dat?” “Kun je een voorbeeld geven?” “Wat weten we 
daar nog meer (of juist nog niet) over?” “Zal dat over vijf jaar ook nog zo zijn?”

Maak samen met de klas een 
vragenmuur.

Geef geregeld feedback, zodat de leerling 
inzicht krijgt in wat hij/zij nog niet weet of nog 

wil uitzoeken. Stel verdiepende vragen. 
Creëer een sfeer waarin vragen stellen loont!

Creëer een leercultuur

Mijn nieuwsgierige vocabulaire

• Leerlingen zijn zich bewust van het belang van 
nieuwsgierige vragen stellen. 

• Leerlingen ervaren plezier in het stellen van vragen (die 
zijn leuker dan pasklare antwoorden). 

• Leerlingen voelen dat vragen stellen wordt gewaardeerd. 
• Leerlingen ervaren dat zij steeds beter worden in eigen 

(onderzoeks)vragen. 

Gevolg

Aandacht voor nieuwsgierigheid leidt tot: enthousiaste 
probleem-oplossers, gemotiveerde leerlingen, samen op 

onderzoek uit, diepere kennis en verwerking.

Conclusie

Verwacht vragen i.p.v. antwoorden, gebruik verwondering, 
beloon nieuwsgierig zijn en verbind verschillende vakken. 

Waardeer het stellen van 
nieuwsgierige en creatieve 
vragen en stimuleer plezier.

Gebruik woorden als: onverwacht, 
verrassend, spannend, interessant.

Leerdoelen bij nieuwsgierigheid

Een nieuwsgierige houding is gericht op het 
belang en plezier van verwondering en het stellen 

van vragen.
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META-COGNITIE EN REFLECTIE
Hoe stimuleer ik meta-cognitieve vaardigheden bij mijn leerlingen?

Meta-cognitieve vaardigheden bestaan uit kennis 
over (je eigen) leren en het kunnen reguleren van 

je leren.

Kennis over leren Reguleren van leren

Meta-cognitieve vaardigheden

Verklarende kennis
Hoe leer ik zelf? Welke factoren beïnvloeden 

mijn leren? Hoe onthoud ik dingen goed?

Procedurele kennis
Welke procedures / strategieën ken ik? Hoe 

gebruik ik deze strategieën?

Conditionele kennis
Wanneer / waarom gebruik ik deze strategie? In 

deze situatie zou ik deze aanpak kiezen!

Planning
Selecteren van strategieën, tijd en inzet. 
Identificeren van het hoofddoel, plannen.

Monitoring
Tijdens het leren bewust bezig zijn met het 
leerdoel en de stappen die je onderneemt.

Evalueren
Na afloop het product en de inzet bekijken. 

Doel vs. uitkomst, ben ik tevreden?

Kennis over leren is een voorwaarde voor het reguleren van leren

Kennis over leren matrix: Maak met leerlingen een matrix gericht op strategieën. Hieronder een voorbeeld:

Strategie Hoe te gebruiken?       Wanneer gebruiken?        Waarom gebruiken?

Scannen 

Activeer 
voorkennis 

….

Zoek naar kopjes 

Denk na over wat je wel 
en niet al weet 

….

Voor het lezen van een 
tekst / opdracht 

Voordat je met een nieuwe 
opdracht begint 

….

Zorgt voor overzicht en 
aandacht 

Zorgt ervoor dat je nieuwe 
informatie beter onthoudt 

….

Planning 
1. Wat wil ik onderzoeken of leren?  
2. Wat is mijn doel? 
3. Hoe pak ik dit aan? 
4. Welke informatie / hoeveel tijd heb ik nodig? 

Monitoren 
1. Begrijp ik wat ik doe? 
2. Is de taak zinvol voor mij? 
3. Ben ik mijn doel aan het bereiken? 
4. Moet ik dingen veranderen? 

Evalueren 
1. Heb ik mijn doel bereikt? 
2. Wat heb ik hiervan geleerd? 
3. Hoe heb ik problemen die ik tegenkwam opgelost? 
4. Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Reguleren van leren checklist:

Tips
1. Praat met leerlingen over meta-cognitieve vaardigheden 

en doe de verschillende processen voor. 

2. Beloon meta-cognitieve vaardigheden in de klas. Zorg 
voor reflectietijd na een les, benadruk goede voorbeelden.

Gevolgen
• Leerlingen verwerken de lesstof dieper. 
• Leerlingen worden zelfstandiger. 
• Leerling krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfregulatie. 
• Leerlingen worden betere probleemoplossers.
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KRITISCH-ONAFHANKELIJK
Hoe stimuleer ik een positieve houding t.o.v. kritisch denken bij mijn leerlingen?

Kritisch denken mislukt als…

Leerlingen met een kritisch-onafhankelijke 
houding verkennen op een open, onderzoekende 

en onderbouwde wijze de wereld om zich heen.

… kinderen denken dat de leraar alles weet
Wees open over de maakbaarheid van kennis en 

geef soms ook toe het zelf niet te weten!

… het de taak van de leraar is
Laat kinderen zelf denken. Kritisch denken leer je 
door het te doen. Bied hiervoor mogelijkheden!

… alles zwart-wit is
Er is vaak niet één goed antwoord. Stimuleer 

genuanceerd denken en respecteer elkaars ideeën!

… er veel focus is op het ‘goede’ antwoord
Heb niet alleen aandacht voor het antwoord. Het 

denkproces is vaak veel boeiender!

… het alleen een middel is
Kritisch leren denken is ook een doel op zich. Dus: 

ideeën bedenken en meningen formuleren!

… de uitkomst een cijfer krijgt
Evalueer de kwaliteit van het denkproces, niet de 

uitkomst van het kritisch denken.

Kritisch denken ≠ Kritiek leveren

Laat zien hoe beeldvorming werkt.  
Zelf nadenken vraagt een kritische blik op 
informatie en bronnen. Niet alles is ’waar’.

Cultiveer kritisch-onafhankelijk denken: Vraag geregeld naar de mening of 
standpunten van leerlingen. 

Laat leerlingen meningen geven en 
onderbouwen. Gebruik vooral lastige 

problemen waar niet één oplossing voor is.

Brainstorm
Laat leerlingen eigen ideeën bedenken, deze 

evalueren en gebruik de beste ideeën.

Reflecteer op elkaars en eigen werk
Laat leerlingen af en toe het standpunt van 

een ander innemen en hun mening bijstellen.

Bij het beoordelen van bronnen of 
meningen spelen verschillende zaken: 

Helderheid: Is het duidelijk wat er gezegd 
wordt, is het verhaal compleet? 
Aanvaardbaarheid: Is er bewijs voor wat 
er gezegd wordt? 
Relevantie: Doen de argumenten ertoe? 
Toereikendheid: Zijn er geen 
tegenargumenten te bedenken? 
Twijfel: Durft de leerling eigen informatie 
en kennis in twijfel te trekken?

Kritische vragen stellen:   Kritische (hogere orde) denkvragen

Op welke manier vullen … elkaar aan? Of spreken … 
elkaar tegen?

Kun je … uitleggen? Beschrijf wat … ? Wat betekent …? 
Geef een voorbeeld van …?

Hoe zou je … oplossen? Wat zouden de resultaten kunnen  
zijn als …? Hoe zou je … gebruiken?

Welke redenen zijn er om …? Wat zijn je conclusies?

Zou het beter zijn als …? Waarom denk je dat …? Wat zou 
je aanbevelen?

Hoe zou het zijn als … ? Kun je uitleggen waarom … ? Wat 
zou er gebeuren als … ?
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META-COGNITIE EN REFLECTIE
Hoe stimuleer ik meta-cognitieve vaardigheden bij mijn leerlingen?

Meta-cognitieve vaardigheden bestaan uit kennis 
over (je eigen) leren en het kunnen reguleren van 

je leren.

Kennis over leren Reguleren van leren

Meta-cognitieve vaardigheden

Verklarende kennis
Hoe leer ik zelf? Welke factoren beïnvloeden 

mijn leren? Hoe onthoud ik dingen goed?

Procedurele kennis
Welke procedures / strategieën ken ik? Hoe 

gebruik ik deze strategieën?

Conditionele kennis
Wanneer / waarom gebruik ik deze strategie? In 

deze situatie zou ik deze aanpak kiezen!

Planning
Selecteren van strategieën, tijd en inzet. 
Identificeren van het hoofddoel, plannen.

Monitoring
Tijdens het leren bewust bezig zijn met het 
leerdoel en de stappen die je onderneemt.

Evalueren
Na afloop het product en de inzet bekijken. 

Doel vs. uitkomst, ben ik tevreden?

Kennis over leren is een voorwaarde voor het reguleren van leren

Kennis over leren matrix: Maak met leerlingen een matrix gericht op strategieën. Hieronder een voorbeeld:

Strategie Hoe te gebruiken?       Wanneer gebruiken?        Waarom gebruiken?

Scannen 

Activeer 
voorkennis 

….

Zoek naar kopjes 

Denk na over wat je wel 
en niet al weet 

….

Voor het lezen van een 
tekst / opdracht 

Voordat je met een nieuwe 
opdracht begint 

….

Zorgt voor overzicht en 
aandacht 

Zorgt ervoor dat je nieuwe 
informatie beter onthoudt 

….

Planning 
1. Wat wil ik onderzoeken of leren?  
2. Wat is mijn doel? 
3. Hoe pak ik dit aan? 
4. Welke informatie / hoeveel tijd heb ik nodig? 

Monitoren 
1. Begrijp ik wat ik doe? 
2. Is de taak zinvol voor mij? 
3. Ben ik mijn doel aan het bereiken? 
4. Moet ik dingen veranderen? 

Evalueren 
1. Heb ik mijn doel bereikt? 
2. Wat heb ik hiervan geleerd? 
3. Hoe heb ik problemen die ik tegenkwam opgelost? 
4. Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Reguleren van leren checklist:

Tips
1. Praat met leerlingen over meta-cognitieve vaardigheden 

en doe de verschillende processen voor. 

2. Beloon meta-cognitieve vaardigheden in de klas. Zorg 
voor reflectietijd na een les, benadruk goede voorbeelden.

Gevolgen
• Leerlingen verwerken de lesstof dieper. 
• Leerlingen worden zelfstandiger. 
• Leerling krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfregulatie. 
• Leerlingen worden betere probleemoplossers.
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Bijvoorbeeld: De Jigsaw Methode

SAMENWERKEND
Hoe stimuleer ik een positieve houding t.o.v. samenwerken bij mijn leerlingen?

Leerlingen met een ‘samenwerk houding’ vinden 
samenwerken leuk, staan open voor ideeën van anderen 

en vinden het belangrijk om hun steentje bij te dragen.

Waarom zouden we gaan samenwerken?

Samenwerken versterkt o.a. kritisch denken, argumenteren, 
interesse voor een onderwerp en sociale en communicatieve 

vaardigheden. Daarnaast zorgt het voor diepere kennisverwerking 
door het delen van kennis en het onderbouwen van meningen.

• Welke samenstelling moet een groepje hebben? 
• Zorg voor middelgrote groepen van 4 á 5 leerlingen. 
• Maak bij grote opdrachten gebruik van rollen (wie doet wat). 
• Zorg voor wisselende samenstellingen binnen de groepjes. 
• Zorg dat elk groepje ongeveer evenveel jongens als meisjes heeft. 

• Wat voor een opdrachten moet ik gebruiken? 
• Gebruik open opdrachten met problemen uit het dagelijks leven. 
• Stel duidelijke doelen bij de opdrachten en onderstreep het belang 

van samen nadenken. 
• Laat leerlingen eigen leerdoelen opstellen (waarin wil ik beter worden). 
• Evalueer niet alleen het groepswerk maar ook de individuele 

bijdragen of prestaties van leerlingen.

Praktische tips bij coöperatieve werkvormen:

Oefen de deelvaardigheden van samenwerken:

• Starten van een discussie 
• Je mening beargumenteren 
• Informatie samenvatten 
• Informatie aanleveren 
• Consensus bereiken

Voorwaarden voor samenwerkend leren:

Bespreek samen met leerlingen hoe gemeenschappelijk leren  
eruit ziet. Benadruk hierbij dat wederzijdse afhankelijkheid, 

vertrouwen, hulp en kritische reflectie essentieel zijn.

Gebruik verschillende vormen van samenwerken:

1. Maak groepjes van 
4 á 5 leerlingen

2. Elk lid van het groepje gaat 
aan een subonderdeel werken 

in een expert groepje

3. Elk lid gaat terug naar het 
oorspronkelijke groepje waar 
het geleerde gedeeld wordt

• Coördineren 
• Communicatieve vaardigheden 
• Sociale vaardigheden 
• Beslissingen nemen 
• Kritische vragen stellen
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META-COGNITIE EN REFLECTIE
Hoe stimuleer ik meta-cognitieve vaardigheden bij mijn leerlingen?

Meta-cognitieve vaardigheden bestaan uit kennis 
over (je eigen) leren en het kunnen reguleren van 

je leren.

Kennis over leren Reguleren van leren

Meta-cognitieve vaardigheden

Verklarende kennis
Hoe leer ik zelf? Welke factoren beïnvloeden 

mijn leren? Hoe onthoud ik dingen goed?

Procedurele kennis
Welke procedures / strategieën ken ik? Hoe 

gebruik ik deze strategieën?

Conditionele kennis
Wanneer / waarom gebruik ik deze strategie? In 

deze situatie zou ik deze aanpak kiezen!

Planning
Selecteren van strategieën, tijd en inzet. 
Identificeren van het hoofddoel, plannen.

Monitoring
Tijdens het leren bewust bezig zijn met het 
leerdoel en de stappen die je onderneemt.

Evalueren
Na afloop het product en de inzet bekijken. 

Doel vs. uitkomst, ben ik tevreden?

Kennis over leren is een voorwaarde voor het reguleren van leren

Kennis over leren matrix: Maak met leerlingen een matrix gericht op strategieën. Hieronder een voorbeeld:

Strategie Hoe te gebruiken?       Wanneer gebruiken?        Waarom gebruiken?

Scannen 

Activeer 
voorkennis 

….

Zoek naar kopjes 

Denk na over wat je wel 
en niet al weet 

….

Voor het lezen van een 
tekst / opdracht 

Voordat je met een nieuwe 
opdracht begint 

….

Zorgt voor overzicht en 
aandacht 

Zorgt ervoor dat je nieuwe 
informatie beter onthoudt 

….

Planning 
1. Wat wil ik onderzoeken of leren?  
2. Wat is mijn doel? 
3. Hoe pak ik dit aan? 
4. Welke informatie / hoeveel tijd heb ik nodig? 

Monitoren 
1. Begrijp ik wat ik doe? 
2. Is de taak zinvol voor mij? 
3. Ben ik mijn doel aan het bereiken? 
4. Moet ik dingen veranderen? 

Evalueren 
1. Heb ik mijn doel bereikt? 
2. Wat heb ik hiervan geleerd? 
3. Hoe heb ik problemen die ik tegenkwam opgelost? 
4. Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Reguleren van leren checklist:

Tips
1. Praat met leerlingen over meta-cognitieve vaardigheden 

en doe de verschillende processen voor. 

2. Beloon meta-cognitieve vaardigheden in de klas. Zorg 
voor reflectietijd na een les, benadruk goede voorbeelden.

Gevolgen
• Leerlingen verwerken de lesstof dieper. 
• Leerlingen worden zelfstandiger. 
• Leerling krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfregulatie. 
• Leerlingen worden betere probleemoplossers.
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POSITIEF GROEIBESEF
Hoe stimuleer ik een positief groeibesef bij mijn leerlingen?

Leerlingen met een positief groeibesef weten dat hun 
talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden 

door inzet, oefening en doorzettingsvermogen.

Mijn groeimentaliteit vocabulaireSTATISCHE MENTALITEIT GROEIMENTALITEIT

Uitdaging “Ik hou niet van  
uitdagingen.”

“Een uitdaging ga ik  
graag aan.”

Obstakels “Dit is te moeilijk, ik geef  
het op.”

“Dit is moeilijk, maar ik  
zet door.”

Moeite “Moeite doen? Dat is voor 
domme kinderen.”

“Moeite doen? Dat hoort  
bij leren.”

Kritiek “Kritiek van anderen negeer 
ik altijd.”

“Kritiek van anderen? Daar 
leer ik van.”

Succes van 
anderen

“Ik vind het maar niks als 
anderen ergens goed in zijn.”

“Ik leer van anderen en ze 
inspireren mij.”

“Ik kan dit niet!”

“Rekenen? Dat kan 
ik niet!”

“Dit is TE moeilijk!”

“Wat ben jij een 
slim kind!”

“Ik kan dit  
NOG niet!”

“Dit kost tijd en 
inzet!”

“Dit is goed 
genoeg!”

“Hierin ben ik 
GEWELDIG!”

“Wat zet jij goed 
door!”

“Is dit echt mijn 
beste werk?”

“Ik ga mijn hersens 
trainen in rekenen!”

“Ik ben al goed 
bezig!”

VOUTENVESTIFAL! Besteed positieve aandacht aan het maken van 
fouten, want fouten maak je om van te leren! Maak een ‘faaljournaal’ met 
alle mislukkingen: sterke leermomenten komen vaak voort uit fouten. 

Werkelijkheid

Plan

Andere manieren om een positief groeibesef te stimuleren:

- Besteed aandacht aan de plasticiteit van het brein. Verbindingen in 
het brein veranderen door inzet, oefening en doorzettingsvermogen. 
Het brein is ‘als een spier’ en kan getraind worden. 

- Spreek met leerlingen over hun leermotivaties. Als leerlingen alleen 
leren voor bevestiging van anderen gaat dat ten koste van hun eigen 
groeibesef. 

- Bespreek het achterliggende doel van een les of activiteit. 
- Vier de groei van leerlingen met elkaar. 
- Bied ruimte voor reflectie. Kijk na een les, of aan het eind van de 

dag, terug op de groei die leerlingen hebben doorgemaakt.
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META-COGNITIE EN REFLECTIE
Hoe stimuleer ik meta-cognitieve vaardigheden bij mijn leerlingen?

Meta-cognitieve vaardigheden bestaan uit kennis 
over (je eigen) leren en het kunnen reguleren van 

je leren.

Kennis over leren Reguleren van leren

Meta-cognitieve vaardigheden

Verklarende kennis
Hoe leer ik zelf? Welke factoren beïnvloeden 

mijn leren? Hoe onthoud ik dingen goed?

Procedurele kennis
Welke procedures / strategieën ken ik? Hoe 

gebruik ik deze strategieën?

Conditionele kennis
Wanneer / waarom gebruik ik deze strategie? In 

deze situatie zou ik deze aanpak kiezen!

Planning
Selecteren van strategieën, tijd en inzet. 
Identificeren van het hoofddoel, plannen.

Monitoring
Tijdens het leren bewust bezig zijn met het 
leerdoel en de stappen die je onderneemt.

Evalueren
Na afloop het product en de inzet bekijken. 

Doel vs. uitkomst, ben ik tevreden?

Kennis over leren is een voorwaarde voor het reguleren van leren

Kennis over leren matrix: Maak met leerlingen een matrix gericht op strategieën. Hieronder een voorbeeld:

Strategie Hoe te gebruiken?       Wanneer gebruiken?        Waarom gebruiken?

Scannen 

Activeer 
voorkennis 

….

Zoek naar kopjes 

Denk na over wat je wel 
en niet al weet 

….

Voor het lezen van een 
tekst / opdracht 

Voordat je met een nieuwe 
opdracht begint 

….

Zorgt voor overzicht en 
aandacht 

Zorgt ervoor dat je nieuwe 
informatie beter onthoudt 

….

Planning 
1. Wat wil ik onderzoeken of leren?  
2. Wat is mijn doel? 
3. Hoe pak ik dit aan? 
4. Welke informatie / hoeveel tijd heb ik nodig? 

Monitoren 
1. Begrijp ik wat ik doe? 
2. Is de taak zinvol voor mij? 
3. Ben ik mijn doel aan het bereiken? 
4. Moet ik dingen veranderen? 

Evalueren 
1. Heb ik mijn doel bereikt? 
2. Wat heb ik hiervan geleerd? 
3. Hoe heb ik problemen die ik tegenkwam opgelost? 
4. Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Reguleren van leren checklist:

Tips
1. Praat met leerlingen over meta-cognitieve vaardigheden 

en doe de verschillende processen voor. 

2. Beloon meta-cognitieve vaardigheden in de klas. Zorg 
voor reflectietijd na een les, benadruk goede voorbeelden.

Gevolgen
• Leerlingen verwerken de lesstof dieper. 
• Leerlingen worden zelfstandiger. 
• Leerling krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfregulatie. 
• Leerlingen worden betere probleemoplossers.
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1. Het klinkt gek, maar geef leerlingen niet de volledige vrijheid bij een 
opdracht. Beperkingen geven meer creatieve ideeën. 

2. Waardeer gewaagde keuzes, ook als dit tot ‘falen’ leidt. 
3. Maak het verschil duidelijk tussen falen door laksheid en falen door risico 

nemen. 

Opdrachten: 
1. Varieer binnen opdrachten met rollen die leerlingen kunnen aannemen. 
2. Laat leerlingen andere oplossingen bedenken voor een vraagstuk dat ze al 

eens eerder hebben opgelost. 
3. Maak leerlingen bekend met andere werelden, onderwerpen of hobby’s.

LEF EN VERTROUWEN
Hoe stimuleer ik het lef en vertrouwen van mijn leerlingen?

Leerlingen met lef en vertrouwen durven buiten de 
gebaande paden te treden, fouten te maken en 

kunnen terugvallen op hun basis (zelf)vertrouwen.

Toon vertrouwen in je leerlingen en geef hen 
eigen verantwoordelijkheden. 
Weiger negatieve zelf-concepten te accepteren. 
“Ik herken jou daar helemaal niet in!” 
Spreek verwachtingen uit om te laten zien wat je 
als leraar belangrijk vindt. 
Stel duidelijke en haalbare doelen en deadlines. 
Voorkom vergelijkingen tussen leerlingen.

Zelfvertrouwen stimuleren

Out-of-the-box denken stimuleren

Lef is iets doen dat je graag wil of 
belangrijk vindt, zelfs als je er bang 

voor bent of de risico’s ziet. 

Lef houdt moed en durf in. Het komt 
van het Hebreeuwse woord lev, dat 

hart betekent. 

Lef gaat ook over jezelf trouw blijven, 
ongeacht de mening van anderen.

Wat is lef?

Bespreek gevoelens. Gewaagde keuzes zijn 
vaak spannend, maar hebben grote invloed. 
Leerlingen doen wat jij doet. Wees het goede 
voorbeeld en maak zelf ook gewaagde keuzes. 
Laat leerlingen samenwerken, creëren en 
originele keuzes maken. 
Maak gebruik van hogere-orde denkopdrachten.
Wijs leerlingen op eerder opgedane successen.
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META-COGNITIE EN REFLECTIE
Hoe stimuleer ik meta-cognitieve vaardigheden bij mijn leerlingen?

Meta-cognitieve vaardigheden bestaan uit kennis 
over (je eigen) leren en het kunnen reguleren van 

je leren.

Kennis over leren Reguleren van leren

Meta-cognitieve vaardigheden

Verklarende kennis
Hoe leer ik zelf? Welke factoren beïnvloeden 

mijn leren? Hoe onthoud ik dingen goed?

Procedurele kennis
Welke procedures / strategieën ken ik? Hoe 

gebruik ik deze strategieën?

Conditionele kennis
Wanneer / waarom gebruik ik deze strategie? In 

deze situatie zou ik deze aanpak kiezen!

Planning
Selecteren van strategieën, tijd en inzet. 
Identificeren van het hoofddoel, plannen.

Monitoring
Tijdens het leren bewust bezig zijn met het 
leerdoel en de stappen die je onderneemt.

Evalueren
Na afloop het product en de inzet bekijken. 

Doel vs. uitkomst, ben ik tevreden?

Kennis over leren is een voorwaarde voor het reguleren van leren

Kennis over leren matrix: Maak met leerlingen een matrix gericht op strategieën. Hieronder een voorbeeld:

Strategie Hoe te gebruiken?       Wanneer gebruiken?        Waarom gebruiken?

Scannen 

Activeer 
voorkennis 

….

Zoek naar kopjes 

Denk na over wat je wel 
en niet al weet 

….

Voor het lezen van een 
tekst / opdracht 

Voordat je met een nieuwe 
opdracht begint 

….

Zorgt voor overzicht en 
aandacht 

Zorgt ervoor dat je nieuwe 
informatie beter onthoudt 

….

Planning 
1. Wat wil ik onderzoeken of leren?  
2. Wat is mijn doel? 
3. Hoe pak ik dit aan? 
4. Welke informatie / hoeveel tijd heb ik nodig? 

Monitoren 
1. Begrijp ik wat ik doe? 
2. Is de taak zinvol voor mij? 
3. Ben ik mijn doel aan het bereiken? 
4. Moet ik dingen veranderen? 

Evalueren 
1. Heb ik mijn doel bereikt? 
2. Wat heb ik hiervan geleerd? 
3. Hoe heb ik problemen die ik tegenkwam opgelost? 
4. Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Reguleren van leren checklist:

Tips
1. Praat met leerlingen over meta-cognitieve vaardigheden 

en doe de verschillende processen voor. 

2. Beloon meta-cognitieve vaardigheden in de klas. Zorg 
voor reflectietijd na een les, benadruk goede voorbeelden.

Gevolgen
• Leerlingen verwerken de lesstof dieper. 
• Leerlingen worden zelfstandiger. 
• Leerling krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfregulatie. 
• Leerlingen worden betere probleemoplossers.
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WILLEN KUNNEN
Hoe stimuleer ik de willen-kunnen motivatie van mijn leerlingen?

Leerlingen met een willen-kunnen motivatie handelen 
omdat ze zelf iets willen weten, leren of kunnen en daar 

een goed gevoel van krijgen.

Implicaties voor jouw onderwijs: hoe verhoog ik willen-kunnen motivatie?

Het stimuleren van de willen-kunnen motivatie verhoogt de 
nieuwsgierige houding en versterkt het doorzettingsvermogen 
van leerlingen. Daarnaast is iets ’willen-kunnen’ vaak een sterkere 
voorspeller voor later succes dan het eigenlijke leervermogen.

Waarom zou ik aandacht besteden aan de willen-kunnen motivatie?

• Bied leerlingen keuzemogelijkheden en autonomie. Door zelf keuzes te 
maken over het eigen leren, versterkt de leermotivatie. Keuzes kunnen 
o.a. gaan over: taakkeuze, taakvolgorde, groepskeuze, 
onderzoeksonderwerpen, volgen van eigen interesses. 

• Maak gebruik van competentie-gebaseerde instructie. Wat kun je al en 
hoe kun je nu verder komen? Focus hierbij op verschillende strategieën. 

• Maak gebruik van diverse samenwerkingsvormen. 
• Benadruk de leerdoelen. Aan welk doel werken we tijdens deze les of 

tijdens deze activiteit? 
• Geef evaluerende feedback. Leg hierbij de nadruk op het proces. 

Welke aanpassingen zijn nodig om het leerdoel te behalen? 
• Creëer ook lessen waar cijfers of beloningen geen rol spelen.

• Laat leerlingen samenwerken aan een uitdagend probleem. 
• Beloon groepen én individuen op betekenisvolle prestaties. 
• Deel verhalen, ideeën, interesses, talenten en oplossingen.

Samen leren

Maak de leerdoelen inzichtelijk voor leerlingen.

• Gebruik leerdoelen die gericht zijn op ’leren om het leren’. Bedenk 
vóór de les of activiteit samen wat er te leren valt. 

• Gebruik leerdoelen die uitdagend maar ook haalbaar zijn. 
• Gebruik leerdoelen om het leerproces inzichtelijk te maken. Waar 

willen we naartoe en waar staan we nu?  
• Neem leerlingen mee in het stellen van hun eigen leerdoelen.

Zorg voor een willen-kunnen sfeer. Bespreek met leerlingen wat 
hen motiveert en wat zij graag zouden willen leren. Hang 
producten van een dergelijk gesprek op in de klas. Deel 
leermomenten waar de kinderen zelf trots op zijn, laat leerlingen hun 
successen presenteren en laat hen vertellen wat hen interesseert.

Willen-kunnen motivatie in het klaslokaal:

Willen-kunnen motivatie ontstaat door persoonlijke erkenning, een prettige sfeer, 
het gevoel dat je jezelf ontwikkelt en dingen doet die je graag doet!
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WILLEN PRESTEREN
Hoe stimuleer ik de willen-presteren motivatie van mijn leerlingen?

Bij de willen-presteren motivatie draait het om het leveren 
van een prestatie. Hierbij spelen trots zijn op eigen 

prestaties en streven naar kwaliteit een rol.

Waarom aandacht besteden aan willen presteren?

Kinderen willen graag ’gezien’ worden. Goed 
presteren gaat echter niet alleen over de resultaten op 
toetsen. Net zo belangrijk zijn prestaties op het 
gebied van nieuwsgierigheid, creatieve en originele 
oplossingen, iets zelf naar een hoger niveau tillen, of 
iets heel mooi vormgeven. Het motiveert als je deze 
prestaties ook ’ziet’ en waardeert!

Hoe kan ik prestaties op een andere manier waarderen/becijferen? 

Sp
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Laag creatief         Hoog creatief

7 - 8

7 - 81 - 6,5

8,5 - 10

Reproductie van kennis en toepassing 
van kennis in een specifiek domein is 
vaak belangrijk. Denk aan het oefenen en 
toepassen van spelling of woordenschat. 
Nu geven we een leerling vaak een 10 
als hij/zij dit foutloos doet. Maar het kan 
ook anders: als je naast die basis óók 
hogere-orde denken wil waarderen, dan 
zou correcte reproductie hooguit tot een 
voldoende leiden, terwijl verdieping a.h.v. 
eigen creativiteit en toepassing in 
meerdere contexten pas een 10 zou 
opleveren.

Maak opdrachten waar niet alleen concrete kennisreproductie of begrip wordt verwacht, 
maar ook transfer over contexten heen (van domein-specifiek naar toepassing in andere 
contexten) en eigen hogere-orde denken (bijvoorbeeld van laag naar hoog creatief).

Stimuleer het stapje extra

Stimuleer kinderen om een extra stap te zetten. Bied 
daarvoor uitdagende opdrachten aan, waarbij eigen 
inbreng nodig is en besteed aandacht aan de groei-
mentaliteit van leerlingen.

Evalueer het proces en de hogere-orde vaardigheden

Bij waardering horen (soms) ook cijfers. Evalueer niet 
alleen het antwoord of eindresultaat, maar ook het 
proces. En reserveer de hoge cijfers voor die 
uitwerkingen waarbij leerlingen de meeste eigen 
analyse, evaluatie en creativiteit laten zien.

Lesidee:

Maak met de woorden die we deze week geleerd hebben een gedicht. Kies zelf een 
thema voor dat gedicht en probeer de woorden op verschillende manieren te 
gebruiken. Maak zelf een mooie lay-out op de computer. Dan maken we een bundel!
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