
LEREN LEREN IS VEEL MEER DAN STUDEREN!
Wie in deze wereld meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam 
zijn. Hij moet ook flexibel, inventief zijn en kunnen samenwer-
ken.  Bovendien wordt steeds meer een beroep gedaan op het 
zelfstandig leervermogen van mensen om 'bij te blijven'.

Mensen moeten hun leven lang leren. En dat kan enkel als je 
zelfstandig hebt leren leren. 
Levenslang  leren lijkt een veroordeling, maar het is de ultieme 
uitdaging in het onderwijs: niet kennisoverdracht, maar vaardig-
heidstraining.  Niet meer alleen: 'Wat moeten we hen leren?' 
maar: 'Hoe helpen we leerlingen graag en zelfstandig leren'? 
Zelfstandig  leren wordt een doel van onderwijs in plaats van 
een middel tot betere resultaten. Bovendien zijn leerlingen die 
hun eigen leren kunnen sturen veel meer gemotiveerd. Dat 
zorgt dan weer voor minder probleemgedrag op school. 

Leren is het verwerven van kennis, vaardigheden (fietsen, lezen, 
onderhandelen) en attitudes (kritische zin,  leergierigheid, zelfze-
kerheid).

Leren (hoe je moet)  leren, is leren hoe je dat zo goed mogelijk 
aanpakt.
Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan snel-
ler lijstjes blokken of betere schema's maken. Zelfstandig  leren 
houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen 
in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Je leert beter 
leren als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, 
te verrijken en bij te sturen waar nodig. En dat is niet alleen be-

langrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van 
toetsen. Het is een basisvaardigheid voor het leven. 

Om iets te leren bestaan er veel manieren en 'stijlen'.
Een doener gaat aan de slag, probeert zelf dingen uit.
Een waarnemer observeert hoe iemand anders iets doet en 

kopieert dan.
Een na-denker raadpleegt eerst alle mogelijke instructies en 
handleidingen en gaat dan pas aan de slag.
Een toepasser gaat met alle hulpmiddelen en handleidingen bij 
de hand aan de slag en zoekt dingen op naar gelang hij ze no-
dig heeft.

Zelfstandig leren: drie pijlers 

1   Hoe voel ik me?

Vindt de leerling plezier in het leren (interesse,  bekwaamheids-
gevoel)

Doet hij wat hij zegt, kan hij iets afmaken (daadkracht en door-
zettingsvermogen)?

Kan hij zijn aandacht bij de zaak houden (zelfzekerheid, angst of 
stress)?

Steunt zijn sociale omgeving (thuis,  op school, zijn hele milieu) 
hem in het leren?
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2   Hoe verwerk ik informatie/leerstof?

Hoe maak ik een schema? 
Hoe leer ik woordenschat? 
Hoe memoriseer ik feiten? 
Hoe los ik een probleem op? 
Hoe gebruik ik een woordenboek, een atlas, CD-rom.

Leren leren heeft met een gewoonteverandering te maken. Het 
is een vaardigheid die je niet van vandaag op morgen aanleert. 
Leerlingen voelen zich pas veilig (en bereid om te experimente-
ren)  in een niet bedreigende sfeer: niet het cijfer op de toets is 

belangrijk, maar wel de vraag  hoe goed de leerstof verwerkt is 
en waar de knelpunten zitten.
Leren leren is geen vak op zich, het moet continu geïntegreerd 
worden in elk vak.

3   Hoe stuur ik mezelf bij?

De leerling denkt na over zijn leer- en denkprocessen:  hij plant 
zijn activiteiten,  bewaakt wat hij doet,  controleert en stuurt. Dat 
geldt voor álle taken (schoolse en niet schoolse) én voor alle 
leeftijden. Wie leert moet op elk moment van het leerproces 
nadenken: 
VÓÓR de leeractiviteit:
Wat wordt er gevraagd (snippers knippen, spreekbeurt)?  [oriën-
teren]
Hoe ga ik dat doen? (wat doe ik eerst?) [plannen] 
TIJDENS de leeractiviteit:
Ben ik goed bezig? Begrijp ik het nog? [bewaken] 
NA de leeractiviteit:
Is mijn taak juist uitgevoerd?
Heb ik bereikt wat ik wilde? [evalueren]

In onze school wordt de basis gelegd voor dit reflecteren.  Het 
Kameleonstappenplan gebaseerd op de beertjes van Meichen-
baum tonen de vier stappen 
(Wat ga ik doen? 
Hoe ga ik het aanpakken? 
Volg ik mijn plan? Heb ik mijn doel bereikt?)
. 
Ze zijn opgehangen als pictogrammen in de klas zodat ze voor 
iedereen toegankelijk zijn. Bij het voorbereiden van een activiteit 
(lezen, vraagstukken oplossen, maar ook de boekentas maken) 
kan er naar verwezen worden. 
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Leren leren in de eindtermen.
Kinderen die de eindtermen 'leren leren' hebben bereikt kunnen 
meer zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en 
zijn in staat problemen op te lossen. En dit niet alleen ter onder-
steuning van het schoolse leven, maar vooral om effectief te 
kunnen leren ongeacht welke leersituatie.  Ze moeten met ande-
re woorden betere leerders en probleemoplossers worden in 
allerlei wisselende contexten. 

Wat wij leerlingen bijbrengen zijn inzichten, strategieën en atti-
tudes die daarbij helpen. Dat doen we preventief (dus niet al-
leen als het misgaat), geïntegreerd binnen alle vakken, continu, 
concentrisch en gradueel. 

Het lager onderwijs besteedt aandacht aan strategieën voor het 
verwerven en verwerken van informatie, strategieën voor het 
oplossen van eenvoudige problemen, plannen, organiseren, 
controleren en bijsturen van het eigen leerproces,  attitudes zo-
als nauwkeurigheid, efficiëntie, zelfvertrouwen, weerbaarheid, 
kritische zin. Een aantal foto’s illustreren hoe er aan leren leren 
op onze school gewerkt wordt.
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Agendagebruik in de derde graad
In het merendeel van de klassen  is  er een groep kinderen  die 
een  zelfstandige en  goede werkhouding heeft om taken  en  les-
sen degelijk voor te bereiden. Zonder enige of met slechts  be-
perkte inbreng van  volwassenen behalen deze kinderen knappe 
resultaten. Het is  echter een  select clubje binnen  de schoolmu-
ren  dat over deze eigenschappen beschikt. En  als  we naar ‘lage-
re’ klassen gaan, dan zullen  we misschien  wel kunnen  spreken 
van uitzonderingen.

Een deel van de leerlingen, van wie we als  leerkracht merken dat 
taken  en lessen goed voorbereid zijn, hebben immers  geen  zelf-
standige werkhouding om taken en  lessen  tot een  goed einde te 
brengen. Veel van deze leerlingen hebben het geluk dat er vol-
wassenen  in  de buurt zijn, die hen begeleiden bij het maken van 
taken  en  lessen. Hier is  natuurlijk niets  mis  mee, want vanuit de 
sturing die ze krijgen  van  ouders, grootouders, leerkracht tijdens 
studieopvang, onthaalmoeder,… leert het kind in  kwestie vaak 
zelf een werkhouding aan, die later (naar het secundaire onder-
wijs toe) ook zelfstandig kan gehanteerd worden.

Jammer genoeg zijn er in de meeste klassen  ook kinderen  die 
globaal bekeken  minder goed hun  lessen en  taken voorberei-
den. Deze kinderen beschikken niet over een zelfstandige en 
goede werkhouding of over volwassenen  die hen stimuleren, 
motiveren en helpen in  het algemeen, om extra werk thuis  tot 
een goed einde te brengen.
Het achterwege blijven van een  helpende hand kan diverse oor-
zaken hebben:
-   Een  steeds  drukker wordende wereld, waarin  de ouders  vaak 
lang werken  en na hun werk nog het huishouden  moeten orga-
niseren, zorgt er logischerwijs  voor dat heel wat ouders, wegens 
tijdgebrek,  te beperkt hun kinderen  kunnen  ondersteunen in  het 
begeleiden van taken en lessen.
-   Ouders die het nut van huiswerk en lessen niet erkennen.
-  Nieuw samengestelde gezinnen waarbij de kinderen voortdu-
rend pendelen tussen verschillende verblijfplaatsen waardoor ze 
minder goed kunnen worden opgevolgd.
-   Allerhande uithuizige activiteiten van ouders en kinderen.
-   …
Op school merken  we dat steeds  meer kinderen nood hebben 
aan een helpende hand bij het maken van taken  en  het voorbe-
reiden van lessen. 
Wat zijn onze vaststellingen:
-   De schoolagenda wordt onvolledig of verkeerd ingevuld door 
de leerling;

-   De nodige boe-
ken, scheurblaad-
j e s , a g e n d a … 
worden in  de klas 
vergeten;
-   Taken  worden 
niet gemaakt of 
slordig en  snel, 
vaak met een groot 
aantal fouten;
-   Lessen  worden 
op een  verkeerde 
manier of worden 
niet ingestudeerd;
-   Er wordt geen 
of onvoldoende 
planning gemaakt;
-   …

Om dergelijke pro-
b l e m e n a a n  t e 
p a k k e n e n h e t 
liefst op te lossen 
werd vorig jaar – 
na een reeks  na-
schol ing ‘ leren  
leren’  gestart met 
een extra onder-
steuning van onze 
leerlingen bij het 
maken  van taken 
en  het voorberei-
den  van lessen 
met behulp van 
een agenda als 
p l ann ingsdocu-
ment. 

Deze agenda 
draagt er toe bij 
om kinderen vanaf 
het tweede leerjaar 
taken  en  lessen te 
leren  voorberei-
den.
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Functie agenda

1   Een agenda is een planningsdocument
Jonge kinderen zijn vaak nog niet in staat om taken en lessen 
(zeker grotere gehelen) te plannen. Kinderen in de derde graad 
kunnen dit al beter, maar hebben het hier ook nog vaak moeilijk 
mee. De agenda (een  onverlaat spreekt soms  over ‘het’ agenda) 
wordt door de leerlingen gebruikt als planningsdocument om 
allerlei opdrachten tijdig klaar te hebben. Het groot formaat 
zorgt voor een weekoverzicht.

Vier pictogrammen voor taken, lessen, te verzamelen materiaal 
en individuele planning  geven een duidelijk gestructureerd 
overzicht.

2 De agenda  geeft een overzicht van de behandelde leer-
stof waardoor onze ouders de kans krijgen hun kind van nabij 
te volgen en huistaken en lessen te begeleiden. Leefthema’s 
worden wekelijks aangekondigd met klevertjes.  Dit komt de 
onontbeerlijke betrokkenheid van de ouders ten goede.

3  De agenda  is een communicatiemiddel tussen school en 
ouders. Ouders en leerkrachten kunnen opmerkingen noteren 
over leer- en leefhouding van het kind. Minimum eenmaal per 
week - maar liefst élke dag (!) -  wordt de agenda nagekeken 
én ondertekend door de begeleidende ouder.

Hoe invullen?
Taken en lessen worden door de klasleerkracht op het bord 
geschreven en de kinderen vullen de taken en lessen in hun 
agenda aan. De leerkracht controleert hierbij.
In heel wat klassen blijven die taken op het bord staan.

In  de tweede graad worden de opdrachten op de dag  waarop 
ze gegeven worden genoteerd. Daarnaast wordt bij de planning 
bepaald tegen wanneer ze moeten klaar zijn. Voor grotere taken 
krijgen de kinderen meerdere dagen tijd.

In  de derde graad worden ze genoteerd op de dag voor de 
taak moet klaar zijn.  Taken, lessen, mee te brengen materia-
len... worden ruim enkele dagen op voorhand opgenomen in de 
agenda. 

We houden bij het plannen rekening met de persoonlijk vrijheid 
van kinderen.  Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om 
zelf hun planning te kunnen maken. Zo kan een leerling op 
maandag  weinig tijd hebben omdat het gaat trainen,  terwijl een 
andere leerling op woensdag heel wat naschoolse activiteiten 
heeft.
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Als de taken en lessen overgeschreven zijn wordt gestructu-
reerd (stap na stap) het nodige materiaal verzameld op de 
bank. Zo wordt tevens overlopen wat er voor de school gedaan 
moet worden. Bij het maken van de boekentas zetten we een 
plat streepje naast de taak waarvoor het nodige materiaal ver-
zameld is en waarvan de leerlingen weten wat de bedoeling is.

Leren plannen

De kinderen gebruiken de agenda om te plannen. Eens een taak 
af is, wordt een plat streepje een plusteken. Als kinderen tijdens 
het oplossen van een opdracht iets niet begrijpen plaatsen ze 
een vraagteken. Zo kunnen ze nog extra uitleg  vragen. Natuur-
lijk moeten ze dit tijdig doen. 

Hierdoor biedt de agenda een overzicht van opdrachten en les-
sen die al dan niet klaar zijn. Bij elke taak noteren de kinderen 
wanneer en hoelang  ze eraan gewerkt hebben. Bij het picto-

gram van het klokje noteren de kinderen opdrachten die ze op 
voorhand doen. 

Dit geeft de kinderen de kans om te plannen zodat buiten-
schoolse activiteiten als sport, jeugdbeweging, academie, 
weekenduitstapjes … het tijdig in orde maken van opdrachten 
niet in het gedrang brengen. Schoolse opdrachten moeten 
altijd voorrang krijgen. Kinderen die daarbij door hun ouders 
worden gecoacht en opgevolgd, scoren merkelijk beter dan 
kinderen die er alleen voor staan.

Wanneer invullen?

De agenda wordt elke dag aangevuld bij het begin van de 
laatste lestijd waardoor er voldoende tijd is om samen te plan-
nen, tips te geven, de taken te overlopen die moeten klaar zijn 
tegen ‘s anderendaags en onder begeleiding de boekentas 
klaar te maken. Ook hier is er een gradatie doorheen de ver-
schillende leerjaren. In de tweede graad is er strikte begelei-
ding; in het zesde doen de kinderen dit grotendeels zelfstandig. 

Als de leerlingen weten wat er moet gebeuren en als  het nodige 
materiaal op de bank ligt,  dan maken de kinderen hun boeken-
tas. In het verleden merkten we vaak dat er heel wat leerlingen 
boeken, agenda,… op school vergaten. Door stap na stap alles 
klaar te leggen en door samen de boekentas te maken, probe-
ren we dit probleem op te lossen.

Doorstroming secundair

Reeds enkele jaren komen leerkrachten van het vijfde en zesde 
leerjaar uit de basisschool samen met de leerkrachten van de 
eerste graad secundair onderwijs om rond een bepaald thema 
elkaar te informeren en zo te zorgen voor een goede afstem-
ming van het secundair naar het basisonderwijs toe.
Dit schooljaar informeerden we elkaar over leren leren. De 
schooleigen afspraken over de agenda als planningsinstrument 
voor de leerling werden aan de ons omringende secundaire 
scholen duidelijk gemaakt. Ook van hen kregen we te zien hoe 
zij werken aan leren leren. De agenda van de leerling in het 
secundair zou moeten kunnen gebruikt worden als plannings-
instrument. Dit is soms wel moeilijk omdat in het secundair op 
de eerste plaats de agenda gebruikt wordt als notatie van het 
gekregen vak met het onderwerp van de les op dat tijdstip van 
de dag. Sommige secundaire scholen hebben een agenda die 
de twee functies aankan. Ook secundaire scholen zijn steeds 
groeiende en zoekende naar een goede ondersteuning van het 
leerproces van hun leerlingen. Een goede samenwerking  kan dit 
alleen maar bevorderen.
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