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Welbevinden en relatie

“Ik ben uniek en dat mag!”

Iedere leerling voelt zich welkom, begrepen en gewaardeerd. Dit 

is de basis om tot verdere ontwikkeling te komen. Leerkrachten 

stimuleren dit door het geven van oprechte aandacht, positieve 

feedback, complimenten en vertrouwen.



Welbevinden en relatie

“Ik ben uniek en dat mag!”



Zelfstandigheid / autonomie

“Kun je even stil zijn juf, ik leer zelfstandig”

De leerlingen worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun 
eigen leerproces. De rol van leerkracht verandert van leidend 
naar begeleidend. De leerkracht geeft de kinderen – door 
slimmer te organiseren – meer ruimte, daagt de leerlingen uit 
om zelf initiatief te nemen, geeft vertrouwen en stimuleert de 
kinderen probleemoplossend te werken. De leerlingen 
ontwikkelen zelf reflecterend vermogen en ontdekken hun goede 
en ontwikkelpunten. Vanuit dit vermogen leren ze zelf hun 
leerproces beter aan te sturen en verder vorm te geven.



Zelfstandigheid / autonomie

“Kun je even stil zijn juf, ik leer zelfstandig”



Samen leren / werken

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Leerlingen leren d.m.v. coöperatieve werkvormen van en met 

elkaar. “Samen leren door samen te werken”.

Als leerlingen in groepen werken, nemen ze op gelijke wijze deel 

aan een gezamenlijke taak. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk 

voor hun eigen prestatie, maar voor de prestatie van de hele 

groep.

Deze werkvormen bevorderen de betrokkenheid en zorgen 

daarnaast voor een hoger leerrendement.



Samen leren / werken

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”



Betrokkenheid

“Betrokkenheid is dat je niet wilt stoppen, omdat 
het zo leuk is.”

De leerlingen moeten zich op een intrinsieke manier gemotiveerd 
voelen tijdens het volgen van onderwijs. Leerkrachten stimuleren dit 
door de leerlingen mee te laten denken over de inhoud en werkwijze 
van het onderwijs. De opdrachten die de leerlingen krijgen, hebben 
betekenis en vinden zoveel mogelijk plaats in een ‘echte’ context. Ze 
doen ook een beroep op de verschillende intelligenties van de 
leerlingen. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie positief 
gestimuleerd. Er wordt door de leerkrachten steeds vaker afgeweken 
van de gebruikelijke methodes om de opdrachten meer betekenis te 
geven. De doelen zijn hierbij leidend.



Betrokkenheid
“Betrokkenheid is dat je niet wilt stoppen, omdat 

het zo leuk is.”



Uitdagingen

“Het voelt goed om te verdwalen in de goede 
richting”.

De leerlingen worden uitgedaagd met opdrachten die net iets meer 
vragen dan wat de leerling al kan of weet. Ze worden hierbij 
gestimuleerd om uit hun comfortzone te komen. De leerkracht creëert  
hiervoor ruimte en mogelijkheden. Het proces is belangrijker dan het 
uiteindelijke antwoord of doel. De leerkracht heeft hierbij een 
coachende rol. Door het stellen van hoge, maar realistische eisen, het 
stellen van de juiste vragen, door goed te luisteren en door het geven 
van vertrouwen stimuleert de leerkracht de leerlingen om een extra 
stap in hun ontwikkeling te maken.



Uitdagingen
“Het voelt goed om te verdwalen in de goede 

richting”.



Talenten

“Laat de rups niet sneller lopen, maar probeer 
de vlinder te bevrijden”.

Iedere leerling beschikt over een aantal talenten / intelligenties. 
Alle leerlingen krijgen de kans om deze talenten te ontdekken, 
verder te ontwikkelen en aan elkaar te laten zien. Er wordt 
gekeken naar wat een kind wel kan i.p.v. wat hij/zij niet kan. 
Hierdoor krijgt het talent meer kans zich te ontwikkelen. De 
leerling moet het stralende middelpunt zijn bij de ontwikkeling 
van zijn / haar eigen leerroute. De leerroute past bij zijn/ haar 
talent.



Talenten

“Laat de rups niet sneller lopen, maar probeer 

de vlinder te bevrijden”.



We richten onze aandacht op Leren-leren

Leerlingen geven zelf sturing aan hun eigen 

leerproces. Het zelf ontwikkelen van 

probleemoplossend vermogen speelt hierin een 

belangrijke rol. Leerlingen kiezen bij een 

‘probleem’ zelf voor een passende leerwijze om 

het probleem aan te pakken. Nemen zelf 

initiatief en werken hierbij op een coöperatieve 

manier samen. Ze sturen daar waar nodig hun 

aanpak aan.



We richten onze aandacht op:

• Leren leren

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Coöperatief leren

• Betekenisvolle leeromgeving

• Werken ateliers



Leren leren in de praktijk

• filmpje



Sociaal – emotionele ontwikkeling



Coöperatief leren



Betekenisvolle leeromgeving



Werken in ateliers



Pedagogisch en didactisch 

partnerschap

Namen van leerlingen Belangrijke bijzonderheden Positief en stimulerend

Welke aspecten zou je willen 

benutten?

Moeilijk en belemmerend 

Wat is problematisch?

Matchen: 

Hoe leert deze leerling het 

beste? (handreiking)

- Dyslectisch

- Allergie voor…

-

- Initiatiefrijk 

- Denkt oplossingsgericht 

- Wil graag leren en werken

- Zoekt graag positief contact 

met de lkr. 

- Kan druk gedrag laten zien o.i.v

drukke kinderen.

- Vraagt niet zelf om hulp.

- Lost ruzies vaak  fysiek op ipv

verbaal

- Geef mij het vertrouwen 

dat ik het zelf mag 

proberen, maar ik heb 

daarbij wel een volgend 

oog nodig

- Help me over de 

drempel om vragen te 

durven/mogen stellen


