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“Zin in leren door de zin 

van het leren.”
(Luc Stevens)

mailto:info@leer.io
http://www.leer.io/


z
Waar hebben we mee te maken? 

z

§ Snel veranderende 
samenleving

§ 65% van de (basisschool) 
leerlingen krijgt een baan die 
nu nog niet bestaat

§ Kennis krijgt pas waarde als 
er denken in gestopt wordt 
(René Tissen).



z

Voorbeeld: de ideale 
schoolweek

§ Serieus genomen worden (over en 
weer)

§ Aparte dingen doen

§ Vertrouwen krijgen (over en weer)

§ Moeten nadenken 

§ Verantwoordelijk mogen zijn

§ Betrokken zijn

§ Voelen dat het belangrijk of 
bruikbaar is

§ Zelf iets mogen doen

§ Streng zijn
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zz Doen wat er 
gevraagd 

wordt?



z

Nieuwsgierigheid 
nodig voor 

eigenaarschap?

z



z
Verantwoordelijkheid

Motivatie
Betrokkenheid

Als sommigen zich heel 
verantwoordelijk gaan 
maken, dan gaan dus 
heel veel mensen zich 

heel onverantwoordelijk 
gedragen

https://youtu.be/xgGYCKGdZ6w
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zz

Succeservaringen 
& eigenaarschap



z
Succeservaringen 

zijn nodig om 
eigenaarschap te 

creëren

Actie
(hoe)

Analyse

Doel

Reflectie

Stel een 
leerling heeft 
wat minder 

goede cijfers 
gehaald



z • Wisselend, afhankelijk
• Motivatie
• Acute demotivatie

Hoe werkt 
het?

• Inhoud (betekenisvol)
• Vorm (uitdagend, keuze, activerend, 

competitief)

• Contact (respect, veilig, gehoord)

Wat kun je 
inzetten?

• Richting, Ruimte en 
Rugdekking

• Doorzettingsvermogen
• Eigenaarschap

Wat heeft de 
leerling 
nodig?



z
Onderzoek naar motivatie 
& effectiviteit – Keuzes!

z

§ Leerlingen zijn gemotiveerder en 
bereiken een kwalitatief beter resultaat 
als zij ruimte krijgen om het werk en 
doelen zelf te kiezen en zichzelf te 
sturen tijdens de probleemoplossing 
(Schunk en Zimmerman, 1995) 

§ Logica van eigenaarschap – keuzes 

§ Het is van jou, je neemt er gemakkelijker 
verantwoordelijkheid voor



z Richting, Ruimte, Rugdekking

Richting, visie, perspectief, 
stip aan de horizon,
de ‘bedoeling’, het 
oogmerk

Vertrouwen in je, achter je 
staan, ruimte geven én 
rugdekking.
Gaat het fout? Míjn schuld.
Gaat het goed? Onze 
verdienste

vonk



z

Richting
z

§ Waar ligt onze focus?

§ Wat zijn onze 
leerdoelen?

§ Wat zijn de kaders?

§ “Waarom moet ik dit 
leren?”



z
Ruimte

z

§ Keuzevrijheid binnen 
de kaders

§ Kan verschillen per 
leerling



z
Rugdekking

z

§ Maak ‘trial and error’ 
mogelijk

§ Fouten maken tijdens 
het leerproces helpt bij 
het leren



z
Eigenaarschap blijft uit 
bij irrealistische 
verwachtingen

z

§ Hoe komt het dat…?

§ Concentratiegebrek…

§ Wat anders volgende keer?

§ Beter concentreren?

§ Hoe?

§ Eh… gewoon beter 
concentreren



z
Rugdekking – succeservaring uitlokken

z

§ Versterk wat werkt!

§ Feedback gericht 
op groei!



z
Ruimte

z

§ Meer aandacht voor HOE 
naast het WAT

§ Hoeveel tijd besteden we 
op school aan hoe je moet 
leren?



z
Richting

§ Werk vanuit leerdoelen

§ Werk samen met leerlingen 
aan de beeldvorming

§ Zet het (kritisch) denken ‘aan’



z

z

Zorg dat de leerling zich niet hoeft te verantwoorden, ga 
naast de leerling staan en zie het ontdekken van de 

fout als een (denk)succes op zich

z



z Met dank aan

Jannet Maréchal 

www.atoa.nl

0625051912

www.netwerkonderwijsadviseurs.nl

http://www.atoa.nl/
http://www.netwerkonderwijsadviseurs.nl/
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Bedankt voor de 

aandacht!

Valentina Devid

info@leer.io

0651709534

www.leer.io
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