
Hoe moeten we eigenlijk 
leren voor de toets?”

Presenter-notities
Presentatienotities
Je kent het waarschijnlijk wel. Het uur zit er op. Je hebt de hele les besteed aan de toets voor volgende week en je hebt de leerlingen alles verteld wat ze moeten weten. Ze weten wat er het jaar 1066 gebeurde, wat Koning Harold daarmee te maken had en waarom deze gebeurtenis zo belangrijk is geweest voor de geschiedenis van Engeland. Voldaan leun je achterover. Dat ging goed. Maar dan gaat een vinger de lucht in. 



TOETSEN
TE VEEL

Ik weet niet goed wat ik 
allemaal moet doen

beetje veel in 1 keer

OMG VEEL WERK

tijdsdruk te veel 
opdrachten 
tegelijkPL
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e laat beginnen aan een 
deadline

Presenter-notities
Presentatienotities
Herkenbaar? Als docent in de lespraktijk of misschien ziet u het als bestuurder wel terug in de school. Veel docenten zijn zo druk bezig met het overbrengen van kennis, dat het helpen bij het leren leren er nog wel eens bij in schiet. En toch hebben ze dat nodig. Best lastig, want je hebt al zo weinig tijd. Hoe zorg je er dan ook nog eens voor dat leerlingen over hun eigen leerproces gaan nadenken? Uit onderzoek blijkt dat door het aanleren van leerstrategieën bijna alle leerlingen het beste uit hunzelf kunnen halen, of ze nu goed, gemiddeld of zwak zijn.   



Metacognitie = leren leren 

Presenter-notities
Presentatienotities
Daarom doe ik onderzoek naar de implementatie van metacognitie op de school waar ik werk: ALASCA. Een school waar de autonomie van leerlingen centraal staat en metacognitie duidelijk in de visie omschreven is. Zijn onze leerlingen al ‘kapitein op hun schip’ en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze dat (nog) meer worden? Door lessen te observeren krijg ik zicht op de implementatie van metacognitie in de les. Door het voeren van gesprekken met docenten peil ik ‘het concern’: is de bezorgdheid groot genoeg voor een verandering?  



Metacognitie in het curriculum: 
een doorlopende leerlijn? 

Kirsten Nijhof
k.nijhof@alasca.espritscholen.nl

Presenter-notities
Presentatienotities
Hoe kunnen we metacognitie een vast onderdeel maken van het curriculum? Wil je meer weten over de lesobservaties of de CBAM-theorie of wil je juist meedenken over een verandering in de school of het curriculum? Zoek me op.
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