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Zelfsysteem 
(Motivatie) 

Wat zijn jouw methoden om leerlingen gemotiveerd 
te krijgen? 

• Hoe overtuig je ze van het belang van een 
leertaak? 

• Hoe versterk je hun zelfvertrouwen dat ze 
zich kunnen verbeteren? 

• Hoe geef je ze een positief gevoel bij de 
leertaak of: hoe help je ze zich toch in te 
zetten voor een minder leuke leertaak? 

Hoe leer je leerlingen kritisch na te denken over hun 
motivatie? 

• Hoe leer je het belang van een leertaak goed 
in te schatten? 

• Hoe leer je ze geloven in hun eigen 
mogelijkheden? 

• Hoe leer je ze zelf om te gaan bij de 
gevoelens die ze bij bepaalde 
(leer)activiteiten hebben? 

Metacognitie 
(doelen stellen en je leerproces kritisch volgen) 

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen het concrete doel 
van leeractiviteiten goed voor ogen hebben? 

• Geef je concrete doelen voorafgaand aan 
een leeractiviteit? 

 
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen een goed beeld 
hebben van de doelmatigheid van hun leren?  
 
Wat voor soort feedback geef je hen? 

Hoe leer je leerlingen zelf (leer)doelen te 
formuleren? 
 
Hoe leer je leerlingen bewust na te denken over de 
doelmatigheid van hun eigen leerproces 

• Of het effectief verloopt 
• Of ze de kennis/vaardigheden die ze 

gebruiken voldoende helder is 
• Of de kennis/vaardigheden die ze gebruiken 

correct is? 
Cognitie 

(kennis/vaardigheden verwerven en  integreren, analyseren en toepassen) 
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen nieuwe 
kennis/vaardigheden verwerven en integreren? 
 
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen bij nieuwe 
informatie 

• betekenis kunnen opbouwen? 
• snappen wat de essentie is door deze in de 

vorm van schema’s en visualiseringen 
zichtbaar te maken? 

• deze leren onthouden? 
 
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen bij nieuwe 
vaardigheden 

• het stappenplan van de vaardigheid kennen? 
• dit stappenplan onder jouw begeleiding zo 

inoefenen dat er geen verkeerde routines 
ontstaan? 

• dit stappenplan gedurende ene langere 
periode leren automatiseren? 

 
 
Hoe leer je leerlingen bij nieuwe informatie 

• ze eerst te zoeken naar die elementen die ze 
in verband kunnen brengen met wat ze al 
weten? 

• de essentie van nieuwe informatie leren 
schematiseren/visualiseren? 

• Ezelsbruggetjes te bedenken bij informatie 
waarbij onthouden lastig blijft? 

 
Hoe leer je leerlingen bij nieuwe vaardigheden 

• altijd eerst op zoek te gaan naar het 
achterliggende stappenplan? 

• manieren te vinden om te checken of dit 
stappenplan ook klopt? 

• manieren te vinden om het stappenplan te 
automatiseren? 

Hoe verbreed en verdiep je bestaande 
kennis/vaardigheden door een beroep te doen op 
bewuste denkvaardigheden (vergelijken, 
classificeren, generaliseren, specificeren, fouten 
analyseren)? 

Hoe leer je leerlingen om zelfstandig bepaalde  
analytische denkvaardigheden zelfstandig in te 
zetten als ze hun kennis/vaardigheden willen 
verbreden/verdiepen? 

Hoe creëer je levensechte situaties waarin leerlingen 
hun kennis/vaardigheden combinerend leren 
toepassen, zoals het nemen van beslissingen, vinden 
van goede oplossingen op vraagstukken en het doen 
van onderzoek? 

Hoe leer je leerlingen om in levensechte situaties zelf 
hun kennis/vaardigheden combinerend leren 
toepassen bij het nemen van beslissingen, bedenken 
van oplossingen of het doen van onderzoek?  

 


