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Regie nemen 
 
1. Gaat een vertrouwensrelatie aan met de leerling 
 
Voorbeeld 1. Vertrouwensrelatie door co-teaching 
Wanneer je werkt met meerdere docenten op een groep (co-teaching) kunnen docenten 
differentiëren in hun aanpak, net zoals de leerlingen. De docenten spreken samen af welk type 
coaching en welke aanpak zij gebruiken. De leerling kiest zelf de docent waardoor hij of zij beter tot 
leren komt, omdat de aanpak van deze docent bevalt. Dit bevordert de vertrouwensrelatie van de 
leerling, omdat hij of zij zich veiliger voelt.   
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2. Onderkent de verschillende benaderingen en leerstrategieën 
 
Voorbeeld 1: Leerlingen denken mee op welke manier ze werken aan de leerdoelen.  
Op De Nieuwste School in Tilburg bepaalt docent Rianne de Groot samen met haar leerlingen welke 
leerdoelen en competenties er de komende periode centraal staan. Dit kan bijvoorbeeld door als 
docent de leerlingen inzicht te geven in de eindtermen van een leerjaar. Daarnaast kun je als docent 
de leerlingen mee laten denken over de vorm waarin de leerdoelen centraal komen te staan. 
Kortom, de leerlingen bepalen samen met de docent op welke manier ze werken aan de leerdoelen.  
 
Voorbeeld 2: Individuele leerroutes aanbieden 
Leerlingen op het Orion Lyceum krijgen geïndividualiseerde leerroutes aangeboden bij een aantal 
samenwerkende leergebieden. Zo hebben docenten van de moderne vreemde talen, en science, 
zoals docent Frans, Bob Clerx hun lessen, en dus ook hun doelen, geïntegreerd. Leerlingen kiezen 
hun eigen leerroute binnen de gestelde kerndoelen van het leergebied. Dit zijn gebundelde 
thematische projecten of juist meerdere opdrachten waarin leerdoelen zijn verwerkt. Ze kiezen 
bijvoorbeeld tussen practica of extra instructie of tussen een spreek- of leeshoek. Dit allemaal op hun 
eigen manier, niveau en tempo. 
 
Voorbeeld 3: Leren leren vanaf het eerste leerjaar 
Op het Montaigne Lyceum besteedt docent en mentor Kim Doeleman in het mentoraat in het eerste 
leerjaar (en ook in de opeenvolgende leerjaren) veel aandacht aan leren leren. Er worden 
verschillende leerstrategieën onder de aandacht gebracht. De leerlingen verwerken deze strategieën 
en presenteren deze soms ook aan elkaar. Om ideeën op te doen, werken docenten, zoals Kim, met 
een boekje waarin verschillende leerstrategieën opgenomen zijn volgens de RTTI-methode. Zo zien 
de leerlingen welke leerstrategie zij het beste kunnen gebruiken. Ze kiezen deze dus zelf. Omdat veel 
leerlingen het lastig vinden de brug te maken naar de vaklessen, worden er per vak ook verschillende 
leerstrategieën onder de aandacht gebracht. Dit wordt klassikaal, in groepjes of individueel door de 
leerlingen verwerkt.  
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3. Geeft kaders en richting aan 
 
Voorbeeld 1: Digitale leeromgeving voor planning en toetsing 
Bij het vak biologie op het Montaigne Lyceum werken de leerlingen van docent Kim Doeleman in 
periode vier aan het hoofdstuk voortplanting. Hiervoor krijgen de leerlingen een boekje met daarin 
de stof die ze aan het einde van de periode horen te beheersen. De regie over hoe en wanneer zij dit 
aanpakken, ligt bij de leerling zelf.  
 
Op Peppels (digitaal portfolio) staan diverse opdrachten waaruit de leerlingen kunnen kiezen [zie 
figuur 1] om de lesstof te verwerken.  
 
Naast een summatieve toets sluiten de leerlingen dit hoofdstuk ook af met een praktische opdracht, 
waarbij zij bijvoorbeeld een educatief spel ontwerpen. De opdracht krijgen ze in een vast format 
aangeboden [zie figuur 2] waarin de criteria staan waaraan het eindproduct moet voldoen. Voor de 
verdere invulling hebben ze de volledige vrijheid, mits zij hun keuzes verantwoorden en 
onderbouwen [voorbeeld uitwerking, zie figuur 3].  
 
De leerlingen beoordelen zichzelf en hun groepsgenoten op de zogenoemde “Montaigne Skills”  
(zie figuur 4). Ook krijgen zij feedback van de docent, zodat de 360 graden feedback compleet is. 
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4. Biedt ‘diepe’, betekenisvolle leertaken aan 

 
Voorbeeld 1: Leerlingen denken mee op welke manier ze werken aan de leerdoelen.  
Op De Nieuwste School in Tilburg bepaalt docent Rianne de Groot samen met haar leerlingen welke 
leerdoelen er de komende periode centraal staan. Dit kan bijvoorbeeld door als docent de leerlingen 
inzicht te geven in de eindtermen van een leerjaar. Daarnaast kun je als docent de leerlingen mee 
laten denken over de vorm waarin de leerdoelen centraal komen te staan. Kortom, de leerlingen 
bepalen samen met de docent op welke manier ze werken aan de leerdoelen.  Door het onderwijs 
aan te laten sluiten op actuele onderwerpen en vakoverstijgend te werken, worden de lessen en 
opdrachten betekenisvol. Daarnaast is het belangrijk om de leerling inzicht te geven in de diverse 
leerdoelen en de leerling te coachen, door de juiste vragen te stellen, waardoor een leerling in staat 
is om tot dieper leren te komen. 
 
Voorbeeld 2: Leerling stelt eigen leervraag 
Docent Rianne de Groot van De Nieuwste School laat vaak haar leerlingen regie nemen door ze bij 
ieder thema een eigen leervraag te laten stellen en hun eigen onderzoek vorm te geven. Als docent 
heb je in deze keuze een belangrijke rol. De docent schept namelijk de kaders waar binnen de 
leerlingen kiezen. Zowel qua inhoud (leerstof) als qua vorm. Gedurende het proces ben je als docent 
een coach die de leerling stimuleert door de juiste vragen te stellen. 
 
Voorbeeld 3: Persoonlijk portfolio bijhouden 
Op het Orion Lyceum houden leerlingen gedurende hun schoolcarrière een �persoonlijke website 
(portfolio) bij, waarin leerlingen zelf bepalen wat zij belangrijk vinden in relatie tot zichzelf, de ander 
en de wereld. Deze mijlpalen kunnen met inhoudelijke vakken, ingrijpende ervaringen of persoonlijke 
gebeurtenissen te maken hebben en worden allemaal gedocumenteerd in het portfolio. Op deze 
manier werken leerlingen aan hun persoonlijke doelen. 
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5. Maakt ruimte voor reflectie 
	
Voorbeeld 1: Reflectieopdracht in Peppels 
Op het Montaigne Lyceum werken alle docenten met het programma Peppels. Iedere vakdocent zet 
voor elke klas minimaal één opdracht in Peppels, waarbij de leerlingen beoordeeld worden op de 
Montaigne Skills [zie figuur 4]. De docent beoordeelt de leerlingen, leerlingen kunnen elkaar 
beoordelen en leerlingen kunnen feedback vragen aan derden (eventueel buiten school). De 
voortgang houden leerlingen bij en bespreken ze in coachuren. Per Montaigne skill wordt 
aangegeven of de leerling vooruitgang boekt of misschien achteruit is gegaan. Dit is een mooie 
aanleiding voor een coachgesprek, om zo te kijken waar de leerling zich nog in kan verbeteren. Aan 
de hand hiervan kunnen de doelen worden bijgesteld. Bekijk het voorbeeld van docent Kim 
Doeleman [zie figuur 5, practicumtoets bloemen]. Zij gebruikte Peppels voor de reflectie op een 
practicumtoets.  
	

	
figuur 5: practicumtoets bloemen 
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Voorbeeld 2: Reflecteren aan het einde van een thema 
Op de Nieuwste School wordt er aan het einde van ieder thema gereflecteerd door de leerlingen. Dit 
is stap 5 van de Denkcirkel van DNS [zie figuur 6 denkcirkel]. De leerlingen kijken terug op wat ze 
tijdens het thema gedaan hebben. De docent zorgt voor de juiste reflectievragen. Bedenk waarop de 
leerling reflecteert en help hem met het stellen van de juiste vragen: Hoe is het proces verlopen? 
Wat ging goed? Wat ging minder goed? Wat ga ik de volgende keer anders doen? Door gerichte 
vragen te stellen (kaders) kunnen de leerlingen een zinvolle reflectie schrijven. 
 
 

 
Figuur 6: denkcirkel DNS 
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6. Stelt open vragen die aanzetten tot denken en/of reflecteren 
 
Voorbeeld 1: Voorbeeldvragen voor diep leren 
Op De Nieuwste School wordt vaak gewerkt in thema’s. Binnen het thema ‘eten’ in leerjaar 1, maken 
de leerlingen de keuze in welk leergebied ze willen werken. Ze kunnen kiezen uit science, humanics 
of arts. Bij ieder leergebied zijn er andere leerdoelen. Bij humanics gaat het over de herkomst van 
het eten, bij science gaat het over de bereiding van eten en de functie van de zintuigen, bij arts gaat 
het om het fotograferen van eten. Leerlingen nemen de regie, omdat ze bij ieder thema een eigen 
leervraag mogen stellen en hun eigen onderzoek mogen vormgeven. De taak van de docent is om 
ervoor te zorgen dat de leervraag die de leerlingen bedenken, de leerling voldoende uitdaagt. De 
manier waarop de docent dit doet is door een individueel gesprekje te voeren met de leerling en 
door middel van vragen stellen de leerling aan het denken te zetten waardoor dieper leren wordt 
gestimuleerd. 
 
 


