
S C A F F O L D I N G

ZELFSTURING STIMULEREN
HOGE VERWACHTINGEN STELLEN
INVESTEREN IN VERBINDEND EN WARM KLASKLIMAAT
LEREN IN ZONE VAN NAASTE ONTWIKKELING



Authoritatief
Hoge verwachtingen

Veel warmte en verbinding
 

Uitdagen, ondersteunen, coachen
Lat blijft hoog, vooral differentiëren in ondersteuning

Autoritair
Hoge verwachtingen

Weinig warmte of verbinding
 

Straffen, dreigen, berispen
Doceren, uitleggen zonder ondersteuning

Toegeeflijk
Lage verwachtingen

Veel warmte en verbinding
 

Verpamperen, bij het handje houden
Indien kind doel niet lijkt te behalen, lat meteen lager

leggen

Niet betrokken
Lage verwachtingen

Weinig warmte en verbinding
 

Laat me met rust
Doe wat je wil

Zelfregulerend leren of zelfsturing betekent dat leerlingen inspraak en verantwoordelijkheid
krijgen én nemen in hun leerproces: van het stellen van eigen leerdoelen over het plannen van de
stappen om daar te geraken tot de evaluatie of het gelukt is. Zelfsturing zorgt ervoor dat leerlingen
meer en beter leren en rust hen uit met belangrijke vaardigheden voor de 21e eeuw.

Z E L F S T U R I N G

WIST JE DAT... ZELFSTURING TOT JE 22E JAAR IN ONTWIKKELING IS?

cognitieve strategieën: onthouden, verbanden leggen, toepassen
metacognitieve strategieën: plannen, evalueren, voortgang bewaken
motivationele strategieën: doorzettingsvermogen

Om de zelfsturing van kinderen aan te spreken, zet je in op 

Authoritatieve
begeleidersstijl

Intrinsieke 
motivatie

Zelfgestuurd
leren

Even een open deur intrappen: de leraar doet ertoe! Je kan heel wat activiteiten, strategieën of tools inzetten
zonder het gewenste effect te bereiken. Dit is vaak omdat het klasklimaat en de stijl van de begeleider niet
aangepast zijn. De begeleidersstijl die zelfgestuurd leren het meest kans op slagen geeft, is een AUTHORITATIEVE
BEGELEIDERSSTIJL. 

EERST IETS OVEREERST IETS OVER



AUTHORITATIEVE
BEGELEIDERSSTIJL

autonomie: kind initiatief laten nemen, keuzes bieden, kinderen laten nadenken over
waarom ze ergens voor kiezen
verbinding: structuur en veiligheid bieden, warm klasklimaat met aandacht voor emoties en
sociale relaties, duidelijke afspraken en leefregels ("Goeie afspraken maken goeie vrienden")
competentiegevoel: stap voor stap leerstrategieën aanleren, geleidelijk aan loslaten, kind
laten voelen "Ik kan dit" of "Ik zal dit binnenkort zeker alleen kunnen"

Je stelt hoge verwachtingen door in de zone van naaste ontwikkeling te werken
Je biedt een veilig gevoel door net voldoende ondersteuning te geven
Je blijft inzetten op autonomie door de ondersteuning geleidelijk aan af te bouwen

Je wil kinderen intrinsiek motiveren. Hoe doe je dat precies? Inzetten op...

Feedback geven is hier essentieel: je wil vooral feedback geven en bijsturen op hun metacognitie,
proces, manier van aanpak en doorzettingsvermogen. 

Wanneer een kind weinig zelfstandigheid of zelfsturing vertoont, trap dan niet in de val van het
verpamperen (toegeeflijke stijl). Blijf hoge verwachtingen stellen in de zone van naaste
ontwikkeling en blijf het kind aanspreken op diens autonomie. Om een veilig gevoel en warmte te
bieden, kan je de keuzes eerst klein houden ("Maken we eerst die oefening of eerst die opdracht
samen?") om geleidelijk aan uit te breiden ("Probeer je eerst zelf of doe ik het eerst voor?")

Scaffolding - waar dit boekje over gaat - is een belangrijke techniek om zelfsturing en intrinsieke
motivatie bij je leerlingen te stimuleren:

Vooral die laatste stap is cruciaal: bouw op tijd je ondersteuning af zodat je de leerling
voortdurend uitdaagt om zelf initiatief te nemen én zodat je de leerling het gevoel geeft "Ik kan
dit ook zonder hulp".



Elk kind heeft een eigen 'zone van naaste ontwikkeling': nieuwe kennis,
vaardigheden, inzichten die een kind kan bereiken mét ondersteuning. Het is die
zone waar kinderen ontwikkelen en groeien. Dat ontwikkelen vraagt veel energie en
concentratie. Het kind bevindt zich in                              .

Je bouwt hierbij verder op de voorkennis. Die voorkennis zit in de 'zone van actuele
ontwikkeling': inhouden waar een kind zonder ondersteuning en zelfstandig mee
aan de slag kan. Het kind heeft nog energie over voor ander gedrag. Hier spreken
we over                                       .

Er zijn ook nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten die te ver af liggen van het
huidige beheersingsniveau. Het kind kan deze nieuwe inhouden zelfs met
ondersteuning niet verwerven. Het 'veiligheidssysteem' treedt in werking, kinderen
reageren agressief of net apathisch. Ze bevinden zich in                                  .

Een basisprincipe van scaffolding is dat je enkel de meest noodzakelijke
ondersteuning biedt. Door te veel steun of hulp te bieden riskeer je aangeleerde
hulpeloosheid. Let vooral op hun mate van betrokkenheid, motivatie, energie,
concentratie.

Scaffolding betekent 'een steiger bouwen'.

Om een huis te bouwen werk je met steigers en
stellingen: veel ondersteuning voor een onstabiel
huis dat in opbouw is. Elke bouwvakker weet dat die
stellingen daar niet eeuwig blijven staan. Naarmate
het huis steviger wordt, bouwt men de stellingen en
ondersteuning af. 

In de klas bied je dus ondersteuning waarvan je weet
dat ze op termijn zal afgebouwd worden.

Je fietst toch ook niet eeuwig met steunwieltjes?
Maar je had ze wel nodig om te leren fietsen.

S C A F F O L D I N G

GROEILAND

COMFORTLAND

PANIEKLAND

BOUW JE ONDERSTEUNING DUS OP TIJD AF!



SOORTEN STEIGERS
DIE JE KAN BOUWEN

Sociale steigers

delen, samen te werken, hulp te vragen, zich in te
leven in iemand anders, ruzies op te lossen, beleefd
en gepast te reageren, kritiek te aanvaarden en te
geven

Kinderen leren om te...

kan je ondersteunen door...
voorbeeldzinnen of bepaalde woorden aan te leren,
coachen tijdens een sociale situatie door vragen te
stellen en hun binnenwereld te verkennen,
voordoen (modellen) hoe je je kan gedragen in zo'n
situatie

vertellen wat ze voelen of nodig hebben, hun
gevoelens te reguleren, noden van anderen te zien,
zelfvertrouwen op te bouwen

Kinderen leren om te...

kan je ondersteunen door...
eerst in verbinding te gaan voor je een opdracht
geeft of vraag stelt (check-in), hun gevoel erkennen
wanneer ze weigeren om iets te doen, aandacht en
nabijheid schenken bij een moeilijke opdracht,
waarderen en bekrachtigen, keuzes bieden om hun
autonomie te stimuleren

Emotionele
steigers



Mentale
steigers

spreken, luisteren, lezen, schrijven, (wiskundige)
problemen op te lossen, executieve functies te
versterken (plannen, tijd inschatten, organiseren,
taak starten en afwerken)

Kinderen leren om te...

kan je ondersteunen door...
zaken die hen afleiden weg te nemen (rustige
werkomgeving), eerste oefening voor te doen, taak
in kleinere opdrachten opsplitsen, coöperatieve
werkvormen inzetten, verbale en visuele tips of
hints te geven, open vragen te stellen

veters te strikken, pen vast te houden, snijden,
knippen, springen, rustig ademhalen, lopen,
zwemmen

Kinderen leren om te...

kan je ondersteunen door...
veel fysieke ondersteuning te bieden bij het
aanleren (bijv. hand vasthouden), gradueel fysieke
ondersteuning afbouwen en meer focussen op
mentale ondersteuning (zie hierboven).

Fysieke
steigers

Vragen stellen
Waarderen en bekrachtigen
Keuzes aanbieden
Tip of hint geven
Visuele tip of reminder (picto)

weinig veel

Aandacht geven
Moment van rust
Erkenning 
Beloning

Voorbeeldzinnen
Coachen
Samenwerken
Stappenplan

Fysiek voordoen of helpen
Modellen
Grenzen stellen



BEGINNERS EN
EXPERTEN

Er vindt een averechts effect plaats als je leerlingen...

Leerstrategieën

die weinig voorkennis
hebben

abstracte strategieën aanbiedt die al uitgaan van
deels geautomatiseerde kennis.

die veel voorkennis
hebben

concrete, stap voor stap strategieën aanbiedt
waardoor ze de kans niet krijgen om hun

geautomatiseerde kennis en bekende strategieën
te gebruiken.

Prestatiedoelen

die bang zijn om te
falen

in een ongestructureerde, 'onveilige' omgeving
plaatst.

die graag succes
behalen

in een heel gestructureerde en sturende
omgeving plaatst waar ze weinig keuzes kunnen

maken.

Leeromgeving

die veel
ondersteuning nodig
hebben en faalangst

hebben

in een open en vrije omgeving plaatst die veel van
de leerlingen zelf vraagt.

die weinig
ondersteuning nodig

hebben en graag
presteren

in een gestructureerde en sturende omgeving
plaatst.

'Experts' die al verder gevorderd zijn in bijvoorbeeld taal, rekenen, samenwerken,... zijn zowel kwantitatief
als kwalitatief sterker dan beginners: ze weten meer én hun kennis is anders geordend. Beginners zijn
dus geen kleine experts die simpelweg meer moeten weten. Wat nuttig en effectief is voor beginners kan
averechts werken voor gevorderde leerlingen én omgekeerd.

Bijvoorbeeld: directe instructie werkt heel goed bij beginners terwijl gevorderden er net door geblokkeerd
worden.



De begeleider legt eerst uit en/of doet voor, daarna oefenen de leerlingen samen met de begeleider en
met elkaar. Je start het lesmoment ook steeds met actief ophalen van hun voorkennis of met wat jullie
de vorige keer aanleerden. Het leerdoel en bijhorende succescriteria maak je vanaf het begin van het
lesmoment duidelijk. Vaak worden ook uitgewerkte voorbeelden getoond en geef je in het begin nog niet
te veel extra info of materiaal.

De stapjes die vaak gebruikt worden gaan zo: Ik doe het voor > wij doen het samen > jullie doen het
samen > jij doet het zelf. Tussen elk van die stappen wordt actief gecheckt of elk kind mee is.

Het gevaar met directe instructie is dat je te lang deze manier van ondersteuning biedt en onvoldoende
aandacht hebt voor zelfsturing en ontdekkend leren. Wie te lang directe instructie krijgt verliest het
gevoel van autonomie én competentie ("Ik kan het niet alleen, enkel met hulp") waardoor de motivatie
daalt.

Het blijft ook belangrijk om een authentieke en levende context te betrekken. Zo weten kinderen
waarom ze iets leren en krijgt het betekenis voor hen.

OVERZICHT
TECHNIEKEN
Er bestaan heel wat technieken om ondersteuning te bieden. Sommige zijn intensief en nodig voor
beginners, andere vragen minder inspanning en dienen om gevorderde leerders op weg te helpen.
BELANGRIJK: het gaat over leren op alle vlakken en zowel op vlak van kennis, vaardigheden en inzichten.

Directe instructie

Meer weten? Klik op het vergrootglas voor linken en verdiepingsmateriaal

Modeling
Je doet voor of denkt hardop. Je licht ook toe wat je net deed en benoemt de voor- en nadelen van jouw
keuzes. Deze manier van ondersteunen werkt goed bij jonge kinderen door de spiegelneuronen. Je wil
vooral de focus van de leerlingen richten op een specifiek stukje van de taak zodat hun werkgeheugen
niet overbelast wordt. Bij het modellen vertel je zowel over je cognitieve als metacognitieve processen.

Met deze techniek wil je leerlingen vooral ondersteunen in het zelfgestuurd leren. Belangrijk blijft dat je
hen stimuleert om initiatief te nemen en zelf te proberen in plaats van enkel te vertrouwen op jouw
modelgedrag en hoe jij het precies voordeed.

https://www.directeinstructie.nl/downloads/


Probeer in je eigen woorden te vertellen wat je al weet
Wat denk jij zelf dat het antwoord zou kunnen zijn?
Bekijk welke stappen je moet zetten
Bedenk welke informatie je nog nodig hebt
Beschrijf eens precies wat er in je hoofd omging
Wat vind je het gemakkelijkst? Wat vind je het moeilijkst?
Waar doet deze opdracht jou allemaal aan denken? (transfer van bijv. leestaak naar schrijftaak)
Wat is het belangrijkste?
Welke verschillen zijn er tussen deze opdracht en die opdracht?
Waarom lijkt jou dat een goed idee?
Wat zou er gebeuren als je dit combineert met dat?
Wie, wat, waar, wanneer, welke, hoe vaak,...
Wat gebeurde er eerst? En wat daarna?

Je spreekt de metacognitie en zelfsturing van de leerlingen maximaal aan door niet meteen stevige
ondersteuning te bieden maar eerst te proberen met vragen of hints. Pas wanneer je merkt dat een kind
naar paniekland dreigt te gaan, bouw je de ondersteuning op. Opnieuw is het belangrijk om te focussen
en enkel vragen te stellen of hints te geven over datgene wat ze moeilijk vinden.

Bijvoorbeeld:

Vragen stellen en hints geven

Toepassen en voorbeelden geven

Een stevigere mate van ondersteuning is uitgewerkte voorbeelden laten zien én die bespreken. Let er
daarbij op dat leerlingen zowel kunnen horen als zien wat het voorbeeld inhoudt. Het kan interessant zijn
om zowel 'goede' voorbeelden als 'slechte' voorbeelden te tonen en te bespreken. Daaruit kunnen jullie
samen succescriteria destilleren: hoe kan je als leerling laten zien dat je de opdracht goed kan?

Hardop denken

Wat weet ik al over dit onderwerp?
Begrijp ik wat ik net heb gelezen?
Heb ik een duidelijk beeld van de informatie?
Wat kan ik nog meer doen om dit te begrijpen?
Wat is het meest belangrijke van wat ik net heb gelezen?
Hoe past dit bij wat ik al weet?

Deze lijkt wat op het modellen maar je stimuleert leerlingen om hetzelfde te doen. Wanneer je een vraag
stelt of opdracht geeft, denk je als begeleider eerst zelf hardop na over hoe je dit zal aanpakken. Daarna
stel je een gelijkaardige vraag aan de klas en laat je een leerling ook hardop verwoorden welke
(denk)stappen die zet. Zo krijgen jij én de hele klas inzicht in de denkstappen en mogelijke misvattingen.
Vragen die kunnen helpen:



Dit is een werkvorm die gebaseerd is op het modellen en lijkt op 'binnencirkel-buitencirkel'.
Een kleine groep leerlingen zit in het midden (visbokaal). Deze groep bespreekt de leerstof en doet voor
hoe iets werkt. De andere leerlingen observeren, luisteren en schrijven mee, maar zeggen niets. Daarna
wordt er klassikaal besproken hoe het gesprek in de visbokaal verliep: klopt alles? Missen we nog iets?
Wat ging goed?

Visbokaal

Visuele hulpmiddelen
De combinatie van woord en beeld zorgt ervoor dat het werkgeheugen informatie op twee manieren
verwerkt en zo dus gemakkelijk naar het langetermijngeheugen verplaatst. Je kan als begeleider zelf
investeren in visuele hulpmiddelen voor opdrachten of je kan leerlingen hun eigen visueel hulpmiddel
laten maken. Bijvoorbeeld: schema, mindmap, stappenplan met foto's, diagram, tijdlijn,...

Overdrijf niet: deel op in stukjes in plaats van alles in één schema te willen plaatsen; wanneer je iets
vertelt dat bijna letterlijk op de mindmap staat, kan je één van de twee weglaten (uitleg of tekst); hoe
jonger het kind, hoe concreter je visuele ondersteuning (bijv. foto's i.p.v. pictogrammen).

Gestructureerde gesprekjes
Je wil elke leerling activeren en aanspreken in groeiland. Er bestaan heel wat coöperatieve werkvormen
zodat iedereen betrokken is en actief nadenkt. Een voorbeeld: denk-koppel-deel.

Leerlingen denken eerst zelfstandig na over een vraag of opdracht (denk). Daarna bespreken ze in een
klein groepje hun ideeën (koppel). Tenslotte bespreek je dit klassikaal (deel).

Waar denk je aan bij dit woord?
Kan je een voorbeeld geven?
Wat betekent dit voor jou?
Wat weet je er al over?
Heb je zelf al eens iets meegemaakt dat hier mee te maken heeft?
Wat zou je er nog over willen weten of leren?
Noem drie woorden die als eerste in je opkomen bij dit begrip.

Het lijkt vanzelfsprekend, maar blijft een belangrijke én eenvoudige stap om kinderen in hun zone van
naaste ontwikkeling te brengen. Laat elke leerling actief nadenken (en liefst verwoorden) wat ze al
weten over een onderwerp. Dit kan in kleine groepjes of met wisbordjes. Je krijgt zo inzicht in de
cognitieve voorkennis maar ook belevingswereld van de kinderen.

Voorbeeldvragen:

Activeer voorkennis

https://fopemsom.sharepoint.com/:f:/s/BegeleidersFOPEM-scholen/EhSNRPGTp6hGqQrZVIgKwucB8cEARUyfVs68KSK7D-O2Jw?e=3XJR8v
https://excel.thomasmore.be/2020/11/aan-de-slag-met-productieve-leerstrategieen-mapping/


feedback over de taak
feedback over het proces
feedback over de zelfregulatie

Bij formatief evalueren ga je vanuit een leerdoel en
succescriteria gerichte feedback geven: 

Daarna onderzoek je welke ondersteuning je nog kan
bieden om de leerling een stap verder te brengen. Je
kan hier ook scaffoldingstechnieken gebruiken om
net te ontdekken wat er mis gaat en daarop in te
spelen.

Motivatieprobleem: geen zin, gefrustreerd,
geen betrokkenheid, niet duidelijk waarom ze
het leren.

Cognitief probleem: taak is te moeilijk, er wordt
te veel tegelijk gevraagd, een denkfout of
onjuist begrip van de leerstof

Meta-cognitief probleem: aanpak van de taak,
er niet aan kunnen beginnen, hoofdzaak en
bijzaak niet kunnen onderscheiden

WAT IS HET PROBLEEM?

SCAFFOLDING EN
FORMATIEF
EVALUEREN

Het is heel belangrijk om de juiste
scaffoldingstechniek in te zetten bij een
specifiek probleem. Daarom is het heel
belangrijk om eerst goed uit te zoeken of er
sprake is van een motivatie-, cognitief of meta-
cognitief probleem. Dan pas ga je over tot actie.

Hieronder lijsten we mogelijke
scaffoldingstechnieken op die bij deze drie
soorten problemen ondersteuning kunnen
bieden.

WAT IS DE OPLOSSING?



Cognitief probleem

Snapt kind de opdracht niet?
Is de taak te moeilijk?
Is er te weinig voorkennis?
Begrijpt kind de principes niet?
Kan kind de inhoud of inzichten niet
toepassen?
Kan kind de inhoud of inzichten niet
vertalen naar nieuwe situatie?
Was mijn uitleg niet helder?

Onderzoeken Ondersteunen

Herhalen, opnieuw uitleggen
Directe instructie
Succescriteria (opnieuw) verhelderen
Taak opknippen in kleinere stukjes
Hints geven over specifieke moeilijke
stukjes (dat wat ze moeilijk vinden)
Doorvragen: open vragen stellen zodat ze
hun begrip goed onder woorden kunnen
brengen
Begeleide oefening, samen een stukje
doen
Uitgewerkte voorbeelden bespreken
Interactieve werkvorm om zicht te krijgen
op hun begrip van onderliggende
concepten
Hun uitwerking laten vergelijken met een
voorbeeld
Aan elkaar laten uitleggen
Zelf toetsvragen laten maken
Lijst laten maken met nieuwe inzichten
Schema, diagram, tijdbalk, mindmap laten
maken
Notities vergelijken met elkaar
Elkaar interviewen

Motivatieprobleem

Vindt kind het te gemakkelijk?
Vindt kind het niet interessant?
Kon kind eigenlijk niet kiezen en dus
onvoldoende keuzevrijheid?
Andere zaken die niet met de taak te
maken hebben (faalangst)?

Onderzoeken Ondersteunen

Inzicht of inhoud in een relevante context
plaatsen
Eigen taak laten kiezen
Kleine successen vieren
Elkaar laten helpen
Vragen wat ze nodig hebben om zich te
motiveren



Metacognitief probleem

Heeft kind opdracht niet goed gelezen?
Weet kind niet hoe te beginnen?
Is het onduidelijk voor kind of het op goede
weg is?
Vindt kind het moeilijk om aan de slag te
gaan?

Onderzoeken Ondersteunen

Samen opdracht lezen
Voordoen hoe het moet (modellen)
Stappenplan maken of doornemen
Voornemens noteren en naar zichzelf
mailen of schrijven
Verbale participatie: met kinderen in
discussie gaan om probleem helderder te
krijgen of samen tot een aanpak te komen
Begeleide oefening, samen een stukje
doen
Aan elkaar laten uitleggen

Bronnen
Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek (EXCEL, Thomas More) >> link
Waaier van Bloom (Samen In Ontwikkeling) >> link
Groeimindset (Carol Dweck, via artikel Klasse) >>  link
Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky, via cahier W.O.) >> link 
Coöperatieve werkvormen (Kagan) >> link
Formatief evalueren (Gullikers & Baartman) >> link
Scaffolding lager onderwijs, via Vernieuwenderwijs >> link
Scaffolding jonge kinderen, via The Teacher Momma >> link 
Zelfsturing: Kennisrotonde (link), Bolks (2009) (link), doctoraat Sierens (2010) (link), EEF (link)

Er zijn ook linken met...
Feuerstein, IVP, mediëren: link, link, link
Executieve functies: link
Freinet: la part du maître = rol van de begeleider (link), recours-barrière = metafoor van de holle weg (link) 
EGO: ervaringsgerichte basishouding (link)
Hoge verwachtingen: artikelreeks in Klasse (link) (link) (link) (link), Rosenthal- of Pygmalion-effect (link)
Reflecto-model: leren leren o.b.v. onderzoek Gagné (link)

https://www.ou.nl/web/wijze-lessen/
https://stgdriestarprd.blob.core.windows.net/cmsstorage/sharedmedia/driestarsam/driestar-sam/documenten/waaier-van-bloom.pdf
https://www.klasse.be/523042/growth-mindset-feedback-breinkennis-motivatie/
https://www.cahier-fopem.be/_files/ugd/24aeab_c1ff93be4e994c9a9e6c63560006b558.pdf
https://www.cahier-fopem.be/_files/ugd/24aeab_c1ff93be4e994c9a9e6c63560006b558.pdf
https://fopemsom.sharepoint.com/:w:/s/BegeleidersFOPEM-scholen/EVRj1I9t59NBv5tXswh6mP8B_75PSi_K4D6cVptBZiMLyw?e=cus5p7
https://lerenvantoetsen.nl/toolkit-formatief-toetsen/#toolkit
https://www.vernieuwenderwijs.nl/5-strategieen-om-te-werken-aan-scaffolding/
https://www.instagram.com/p/Co2x1LSvs8m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Co2x1LSvs8m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.kennisrotonde.nl/zelfsturing
https://www.boomhogeronderwijs.nl/media/7/9789059319516_extra_materiaal_voor_docenten.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Maarten-Vansteenkiste/publication/232575450_Psychologically_Controlling_Teaching_Examining_Outcomes_Antecedents_and_Mediators/links/09e4150cae1deb0acf000000/Psychologically-Controlling-Teaching-Examining-Outcomes-Antecedents-and-Mediators.pdf#page=49
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/metacognition?utm_source=%2Feducation-evidence%2Fguidance-reports%2Fmetacognition&utm_medium=search&utm_campaign=site_search&search_term=self-reg
http://onderwijsondersteuning.be/wp-content/uploads/2022/12/WSLebeer_MedierenDifferentieren_CognitieveKaart_ASUMIE_NL.pdf
https://vbsp.nl/lg_files/Hoofdstuk-6-Katinka-Hol.pdf
https://fopemsom.sharepoint.com/:f:/r/sites/BegeleidersFOPEM-scholen/Gedeelde%20documenten/%F0%9F%94%8E%20Metacognitie,%20leren%20leren,%20Feuerstein,%20EF/Feuerstein%20en%20IVP?csf=1&web=1&e=J3mLmS
https://fopemsom.sharepoint.com/:f:/r/sites/BegeleidersFOPEM-scholen/Gedeelde%20documenten/%F0%9F%94%8E%20Metacognitie,%20leren%20leren,%20Feuerstein,%20EF/Executieve%20functies?csf=1&web=1&e=4MK9Nm
https://docs.google.com/document/d/1EdmmMQbx1ALu_XYjFLCcU9Qvw5uxyPw1hZE1slvYN7I/edit
https://www.icem-freinet.fr/archives/educ/53-54/12/46-47.pdf
https://egoscoop.nl/pdf/1802-26-31-Leerkrachtstijl.pdf
https://www.klasse.be/615511/hoge-verwachtingen-lesgeven-lia-voerman/
https://www.klasse.be/615683/hoge-verwachtingen-feedback-kleuterklas/
https://www.klasse.be/615700/hoge-verwachtingen-elke-leerling-verdient-lastige-vragen/
https://www.klasse.be/615714/hoge-verwachtingen-instructie/
https://wij-leren.nl/rosenthaleffect-verwachtingen-leeropbrengsten.php
https://www.giftedacademy.be/leren-leren-reflecto/


Hier staat voorlopig nog niets...
 

Heb jij voorbeelden, ideeën, nieuwe inzichten uit jouw praktijk?
 

DEEL ZE MET ONS EN SCHRIJF ZO MEE AAN DIT BOEKJE!
 

pbd@fopem.be

SPREKENDE
PRAKTIJK
VOORBEELDEN


