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Lerend team traint zelf-

Christian van den BrekeL

Ðe lB'er ats initiator voor het op-

richten van een PLG

Uit de eigen schootanatyse bteek dat

zelfvera ntwoordelijk leren en zetf-

sturing bij de l.eertingen a[ [angere

tijd een ontwikkelpunt was en nog

onvotdoende tot zijn recht kwam.

Dit was het sein voor de IB'er om,

samen met een aantal masteroP-

geLeide leerkrachten, een PLG op

te richten, Met a[s doeI het eigen

instructiegedrag eens kritisch onder

de loep te nemen en onderzoek te

doen naar effectieve strategieên om

zetfsturing bij leerlingen te stimute-

ren. De lB'er hanteerde [als voorzit-

ter van de werkgroep) een duideLijke

structuur en een vast ritme binnen

de PlG-overteggen en dat heeft

gezorgd voor reLevante resuttaten die

direct toepasbaar waren in de da-

getijkse praktijk. Het werken in een

PLG kwam tevens tegemoet aan de

ontwikketdrang van de leerkrachten.

Een win-win situatie dus!

0nderzsek
Binnen de PLG is naderverkend wat

ze[fsturing van Leerlingen precies

inhoudt en wat je ats [eerkracht kunt

doen om zetfsturing van [eertingen

fvan jongs af aanJ te bevorderen.

Daarnaast hebben we onderzochi

wetke rol de lB'er naar de teamteden

toe kan aannemen ats het gaat om

de implementatie van meer zetfstu-

ring bij de leerlingen en het aanteren

van het daarbij behorende gewenste

instructiegedrag bij de leerkrachten.

Met andere woorden: wetke vorm

van begeteiding door de lB'er past

het beste hierbij?

Zetfsturíng

Zelfsturing ontstaat zeker niet

vanzetf. Leerlingen moeten kunnen

reftecteren op hun eigen leergedrag

IhuLp vragen, eigen doeten steLten].

ZeLfsturing kan'wortetschieten en

groeien' wanneer leertingen de kans

ki-ijgen hun cognitieve en metacog-

nitieve vaardigheden exp[iciet te ont-

wikkelen. Dit betekent dat je niet a[-

leen veel aandacht moet hebben voor

de aanpak van vraagstukken, maar

leerlingen vooral ook moei uitdagen

om na te denken over de manier

waarop zij het beste kunnen leren.

En juist dan komt de coachende rol

van de lB'er om de hoek kijken: door

met de leerkracht actief in gesprek

te gaan over de onderstaande [eer-

strategieên {Zimmerman, 201 3l reik

je de leerkracht handvatten aan over

hoe je het beste met de leerling over

het leerproces kunt praten en wetk

passend gedrag daarbij hoort.

sturÍng bÍi leerlingen
Veel schoten verwachten dat teertingen hun eigen leerproces kunnen siuren. Zel.fsturing ontsiaat

echter niet vanzetf; leertíngen moeten kunnen reflecteren op hun teergedrag en dienen tevens

gemotiveerd te zijn om [eertaken voI te houden ats het moeitijk wordt. 0p basisschoo[ 5t. Pautus

in Heerten is een PLG fprofessionete teergemeenschap,l opgerícht die onderzoek heeft gedaan

naar zetfsturing en dan vooraI naar de rotvan de lB'er, de leerkracht en de l.eerting. Zo is het

team tot een aantat betangrijke inzichten gel<omen.

Proces Voorbeeld van gedrag

Jeze[f evalueren Zelf werk nakijken

Leeractivìteit voorbereiden AlLe benodigde spuLlen ktaarleggen, organiseren

DoeLen stetten en ptannen Zeven van de tien sommen goed. Voor iedere goed een kruI

lnformatie zoeken ,Actief op zoek op internet naar betekenis van een begrip

Bijhouden en monitoren Een Leerling checkt regelmatiq of hij de stof begrilpt

Beinvtoeden van omgeving Een Leerting vraagt of zoekt een rustig pLekje om te werken

JezeLf regets opLeggen Eerst iets af maken en dan een betoninq

Herhaten en onthouden Vaak een woord opschrilven om een woordbeeld te krijgen

Hutp vragen Een klasqenoot vragen om iets nog eens uit te [eggen

Terugkijken in materiaaI Erbij pakken van een uitgewerkt voorbeeLd
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Eén van de meest gestaagde manie-

ren om te werken met leerstrate-

gieën is om er een personage aan te

koppeLen [Ciarke, 201ó). Met een be-

schrijving van elk personage, waarin

de verschittende onderdeten van die

leerstrategie worden uitgediept, kun

je de leerstrategie aan de leertingen

uitleggen. Door een gezicht en een

naam aan een leerstrategie te koP-

pel.en Ibijvoorbeetd'ikke' voor jezetf

evatuerenl spreekt iedereen dezetf-

de taal en begrijpt men etkaar. Met

andere woorden: de gekozen naam

en het gezicht vormen het 'rotmodet'

van de betreffende leerstrategie.

Naast het werken met leerstrategie-

en wil je ats lB'er vooral bereiken dat

de leerkracht just-in-time zetfstu ri ng

in de eigen k[as stimuteert bij de

leertingen. Binnen de PLG was dan

ook afgesproken dat de lB'er ktas-

senbezoeken ging verrichten bij de

leerkrachten, waarbij de onderstaan-

de bewezen effectieve strategieën

voor [eerkrachten IKramer & WiLde-

boer, 2017) ats uitgangspunt werden

genomen. ln het nagesprek tussen

de lB'er en de teerkracht werd de

inzet van deze strategieen uitgebreid

besproken met ats doel het meten

van de effectiviteit in de [es.

Daag leerlingen uit;

Verduidelijk bij aanvang van de

activiteit het lesdoeI en ga na of

het lesdoel bereikt is;

Ga tijdens de instructie en de

tijdens de verwerking na of de

leertingen de leerstof hebben

beg repen;

Stet vragen die [eertingen tot
(hardopl denken aanzetten;

Moedig kritisch denken van

leertingen aan;

Stimuteer leerlingen om ove!

optossingsstrategieën na te

denken en te reftecteren oP

[verschitLende) optossingsstra-

tegíeën;

Geef feedback op antwoord,

resuttaat, product van de leerlin-

gen en laat leertingen feedback

geven op etkaars antwoord,

optossingsstrategie, sociaal

functioneren;

Stimuteer het hanteren van con-

troteactiviteiten ;

Formuteer conctusies over het

[eerproces.

je interpreteert deze informatie

en je koppel.t dit terug naar de

leertingen. .1

Peer assessment: moedig de

leertingen aan om met etkaar

over hun leerproces te praten.

Dit vraagt van leerkrachten dat

zij leertingen [eren hoe zij elkaar

feedback kunnen geven en e[-

kaar vragen kunnen stetten over

hun [eerproces.

Self-assessment: daag leertin-

gen uit zetf te onderzoeken waar

zij siaan in hun ieerproces, waar

ze naar toe gaan en wat hun

votgende stap zou kunnen zijn.

Door ats lB'er een coachende en re-

flectieve rol aan te nemen en gerich-

te vragen te stetten aan de leerkracht

over het leerproces van de leerting

[wel"ke leerstrategieën gebruikt de

leerting, wat kun je vertelten over de

werkhouding, is er sprake van doe[-

gericht gedrag, werkt de leerting met

een eigen stappenptan) hetp je de

leerkracht om na te denken over hoe

je de bovenstaande hoofdstrategieen

het beste kunt inzetten tijdens de [es.

Betangrijk in de techniek is dat het

LeerdoeI regelmatig wordt herhaatd,

de [eerting frequent feedback krijgt

over wat hij goed of fout doet en met

de leerting wordt afgesproken wat de

vo[gende stap is op weg naar succes

Ifeedforwardì.
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Formatieve assessment als motor

voor zelfsturing
ln de PLG keerden twee vragen

steeds terug: Hoe pak je dit aan?

Waar begin je? Het antwoord vonden

we in het werken met formatieve

assessment. Formatieve assess-

ment is erop gericht leertingen in

een reflectiestand te zetten met als

doel zetfsturing van leerlingen te

bevorderen en het eigenaarschap [en

dus de motivatieJvan leertingen te

versterken.

Formatieve assessment kent drie

hoofdstrategieën die retevant zijn in

het kader van zetfsturing van leer-

[ingen:
. Feedback geven: je verzamett

informatie over het leerProces

van de leerting [observeren,

werk van de leerting bekijken),

o

a

a

FEED.UP FEEDBACK FEEDFORWARD

Je [eert hoe je een puzzet

maakt.

Je Legt de puzzelstukjes

aI heel mooi bij el.kaar, de

kantjes en de hoekjes.

Kìjk nu naar de puzzet-

ptaat en teg de stukjes

bij elkaar die passen bij

del.en van de afbeeLding

JL



Borging

De PlG-werkgroep van St. Pautus
heeft de resuttaten vastgetegd in de

e-tearningcursus'De zetfsturende
leerling'. Deze cursus is niet at[een
beschikbaar voor de eigen team-
leden, maar ook voor alte cottega's
van onderwijsstichting lNN0V0
[een schotenkoepel in Midden- en

Zuid-Limburgl. r

€ltristian vçn den Srekel is directeur
op de basísschøten $t. paulus *n
tle Schakel bg stiehting ÍNNOV?"
eefi sckstenkaepel in Midden- en

Zuid-l-irnburg.In het kader van de
leergang'Leidinggeven aan ínstruc-

t iespeciaÍi sten' {Wi I deboer O nde r-
w$sadvies) heeft hg samen met
het team vçn St. Psulus oÐder¿oek

gedaan naar effectieve vtÍm€n veÐ

zelfsturing. Ðaçrnaast is lt$ auteur
vçn de e-leo.rní*gcut'sus 'Ðe zel{stu-
rende leerli n g' (E " learni ng W izard,

2t t 9). chri s_brekel@ hçtmçiÍ.cam
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Door ats lB'er vooral de rol
van coach f'criticaI friend'l aan
te nemen en act¡ef in gesprek
te gaan met de leerkracht
over leerstrategieën van leer-
lingen, reik je de teerkracht
handvatten aan over hoe je
het beste met de leerting over
het teerproces kunt praten sn
welk passend gedrag daarbij
hoort. Ook kun je ats lts'er de
leerkrachten begeteiden bij
het stÍmuleren van zetfstu-
ring in de ktas door effectieve
strategíeën voor zetfsturing
onder de aandåcht te brengen,
deze vervolgens ger¡cht te
bekíjken in de ktassensituatie
en daarnô rnet de leerkracht
hierover in gesprek te gaan.

Door het toepassen vân de
drie hoofdstrategieën rond-
om formatieve assessment
{feedback, peer assessment
en self-assessmentl worden
leerlingen in de reflectiestand
gezet en versterk je tevens het
eigenaarschap en de motivatíe
bij de teertingen.

Christian van den Brekel schrijft
momenteel de T I Btool' Zelfsturi ng

in de klas. Zo doe je dat'. Verschijnt
medio 2020.

o I
TIPS

IB'er ) leerkrachù
e Hanteer een open gesprekshouding als IB'er, waarbij je in de rol

van coach vooral reflectieve vragen stelt aan de leerkracht (zet

hem of haar in de denkstand).
¡ Focus je in het nagesprek met de leerkracht over het bevorderen van

zelfsturing bij de leerlingen vooral op de effectiviteit in de les (welke

strategieën waren goed / minder goed zichtbaar tijdens de les).

¡ Door binnen een PLG te werken met een vaste structuur en een

duidelijk stappenplan (probleemanalyse, formulering en nadere

verkenning onderzoeksvraag, uitvoering acties, evaluatie en bor-
ging) kun je als IBer een hoog rendement uit je werkgroep halen.

Leerkracht å leerling:
¡ Organiseer gesprekken met en tussen leerlingen en doe dat zoveel

mogelijk just-in-time in reguliere lessituaties.
. Besteed in degesprekken aandacht aan elk vandedrie kernproces-

sen van evalueren om te leren: Waar ga je naar toe? Waar sta je nu?

Wat word je volgende stap?

¡ Richt leerlingen in de gesprekken niet alleen op de taak, maar ook op

het proces en de zelfregulering (dus op de beleving van de opdracht).
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