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Projectwerk is een complexe techniek waar verschillende vormen van leren en intelligenties samen kunnen komen.  
Verschillende wetenschappelijke domeinen bevestigen de meerwaarde van actief en betekenisvol/zinvol werk waarbij leerlingen inspraak 
hebben in wat er geleerd wordt en hoe er geleerd wordt.  Iedereen leert op zijn of haar unieke manier.  Als leerkracht moeten we die 
verschillende leerstijlen zo efficiënt mogelijk aanspreken en inzetten.  We zoeken samen naar concrete tips die passen bij het cahier WO en 
projectwerk, met specifieke aandacht voor de lichamelijk-motorische intelligentie. 
 
 
ons opzet of doel met deze workshop : 
- cahier WO blijven gebruiken en toepassen 
- techniek projectwerk onderzoeken en hierover uitwisselen 
- stelling leren is lichamelijk uitwerken  
- link leggen met cognitieve leerpsychologie  (De flipperkast van Gerard Westhoff + wijze lessen 12 bouwstenen voor effectieve didactiek) 
- link leggen met meervoudige intelligentie /  verschillende leerstijlen   
- link leggen met breed evalueren van oa Kris Van den Branden (Onderwijs voor de 21e eeuw) 
- link leggen met formatief evalueren van oa Gerdineke van Silfhout (SLO Nederland) 
 
 
 
 
  



 



leren overdragen of  

het geheim van de flipperkast 
elementaire leerpsychologie voor de onderwijspraktijk 

Gerard Westhoff, 2009 
 
volledig publicatie vind je hier 
leesbare publicatie over hersenwerking in drie delen :  
- theorie (zie hiernaast + zie start deze ochtend) 
- toepassing (zie hieronder) + praktijk (zie hieronder) 
 
besluit theorie 

‘in werkgeheugen rijke netwerken aanleggen’  
nu concreter toepassen :  

- niet kaal, kort en bondig maar leerstof aanbieden 
met  heel veel kenmerken (levert groter netwerk op) 

- niet één maar veel verschillende typen kenmerken 
- niet apart maar tegelijk in combinatie met elkaar 

- vaak genoeg, herhaaldelijk 
- in levensechte settingen 
 
casus A  Waarover gaat sprookje van Roodkapje? 
casus B Zet het welbevinden van Roodkapje  
  doorheen het verhaal in een tijdsgrafiek. 
 
heeft duidelijke link (of fricties?) met 
‘wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ 
(zie hieronder + zie start deze ochtend) 
deze volledige publicatie vind je hier of extra info hier  
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/het%20geheim%20van%20de%20flipperkast.pdf
https://www.ou.nl/web/wijze-lessen
https://www.klasse.be/182713/lesgeven-met-effect-onderzoek/


 



   FOPEM (ervaringsgericht) projectonderwijs  
   spiegelen aan deze theorie / theorieën 
 

schalen 
projectwerk 

leerversterkers 
flipperkast 

 Wijze lessen 
12 effectieve bouwstenen 

 

- 1 2 3 4 5 + Open is krachtiger dan gesloten 
 

 Activeer relevante voorkennis 1 

- 1 2 3 4 5 + Complex is krachtiger dan enkelvoudig 
 

 Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie 2 

- 1 2 3 4 5 + Levensecht is krachtiger dan contextloos 
 

 Gebruik voorbeelden 3 

- 1 2 3 4 5 + Functioneel is krachtiger dan doel-in-zichzelf 
 

 Combineer woord en beeld 4 

- 1 2 3 4 5 + Aansluiten bij aanwezige kennis leidt tot snellere 
opname en grotere oproepbaarheid 

 Laat leerstof actief verwerken 5 

- 1 2 3 4 5 + Consolideren en nazorg versterken duurzaamheid  Achterhaal of de hele klas het begrepen heeft 6 

    Ondersteun bij moeilijke opdrachten 
 

7 

   Spreid oefeningen met leerstof in de tijd 
 

8 

 L E E R H A N D E L I N G E N :  Zorg voor afwisseling in oefentypes 
 

9 

 rangordenen – categoriseren – structureren  Gebruik toetsing als leer- en oefenstrategie 
 

10 

 abstraheren – toepassen - elaboreren  Geef feedback die leerlingen aan het denken zet 
 

11 

   Leer je leerlingen effectief leren 
 

12 

 

 

 



Voor de zekerheid :  
Even checken of we hier onze zeven pijlers uit het cahier in herkennen? 
JA! JA! JA! 

 

 

                         

DE ZEVEN PIJLERS VAN ONZE VISIE OP ONDERWIJZEN EN LEREN  

1. (1)  Handelingspatroon                
2. (2)  Handelingspatroon: ENGAGEMENT   
3. (3)  Handelingspatroon: BETEKENISVOLLE TAKEN   
4. (4)  Handelingspatroon: INSPRAAK EN VERANTWOORDELIJKHEID   
5. (5)  Methode: SPIRAALLEREN  
6. (6)  Methode: SOEPELE LEERLIJNEN   
7. (7)  Methode: ERVARINGSCYCLUS 

  



stelling :  

projectwerk is altijd vakoverschrijdend en spreekt verschillende domeinen en intelligenties aan  

 
 
 

oefening per vier of per vijf :  
 
vraag of onderzoek of input kind > groeit uit tot een klasproject  
 
terugblik deze ochtend, op één post-it doorwerken 
  
welke verschillende mogelijke leeractiviteiten  
kunnen gekozen worden :  
maak mindmap of brainstorm in verschillende vakken of domeinen 

 

vergelijk met de acht intelligenties van Gardner 

 
 
 

meer info over meervoudige intelligentie :  
 

- stad Gent, klik hier 
- met talent aan de slag, klik hier 
- filmpje klasse de letterdoos, klik hier 
- uitleg Gardner – bron SLO, klik hier 
- Gardner zelf aan het woord, klik hier 
- uitleg + kritiek – bron SLO, klik hier 
- eilanden – bron CEGO, klik hier 

 
 
 
 

https://www.migent.be/
https://sites.google.com/site/mettalentenaandeslag/didactischestructuren
http://www.youtube.be/watch?v=na73lwE3uEs
https://www.youtube.com/watch?v=SSYpxBBTr5k
https://www.youtube.com/watch?v=umsrwnlR5Ys
https://www.youtube.com/watch?v=cYyXWilUmOk
http://www.talentenarchipel.be/wp-content/uploads/2013/08/Talentenlijn-in-onze-school.pdf


Howard Gardner 
acht vormen van intelligenties 

 
 
kritiek / reserves : 

- neurowetenschappelijk niet echt bewezen : bestaan die 
acht domeinen effectief als aparte domeinen? 
eerder een mix van verbindingen (zie eerdere afb) 

- verwarring rond begrippen : intelligentie of talent of 
vermogen of skills of … 

- inzicht wordt overgezet op een pedagogie of didactiek : 
alsof er passend onderwijs zou bestaan die die acht 
intelligenties verder ontwikkelen : zeker geen 
wetenschappelijk bewijs over mogelijke leerwinst in deze 
laat het ons dus houden op een idee of filosofie 

- ik ben rekenknap / jij bent taalknap : gevaar voor fixed 
mindset 

 
winst / kracht : 

- goed dat we aandacht hebben voor verschillende soorten 
vaardigheden om recht te doen aan verschillen tussen 
leerlingen (adaptief onderwijs) 

- variatie in lesmateriaal kan niet slecht zijn 
- UDL- gedachte : inhouden op verschillende manieren 

aanbieden en herhalen ifv alle leerlingen 
  



   projectwerk doelgericht maken 

   WO-waaier  >  soepele leerlijn /  leerspiraal    
                    

oefening per vier of per vijf :  
- kies elk één item (activiteit of inhoud)  uit jullie mindmap of brainstorm 
- zoek passende ODET via de WOW  
- formuleer concrete lesdoelen voor verschillende niveaus/leeftijden/groepen 
- check of de acht intelligenties aan bod (kunnen) komen 
- bepaal succescriteria : welke competenties wil je oefenen > wat wil je hier evalueren > welke feedback kan je geven 

 
 

extra achtergrond of bron :         (formatieve toetscyclus Gulikers & Baartman) 

Taxonomie van Bloom (leren van lage orde > leren van hoge orde)    leerdoelen en succescriteria 
 
cognitieve processen of denkvaardigheden :  

 
 
soorten kennis :  feiten / concepten / procedures / metacognitie 
 



 
 
 

Extra bronnen Taxonomie van Bloom 
  

Overzicht/schema denkvaardigheden Bloom. Klik hier 

Korte samenvatting denkvaardigheden Bloom. Klik hier 

Waaier Bloom + video klaspraktijk. Klik hier 

Filmpje Klasse over taxonomie Bloom. Klik hier 

Zelf een verrijkingsopdracht maken via taxonomie van Bloom. Klik hier 

Taxonomie Bloom toegepast voor kleuters. Klik hier 

Nuance/kritiek op Bloom, aanvulling van Shuman. Klik hier. 

 

http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/bloom.pdf
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom
https://www.sameninontwikkeling.nl/samen-onderzoeken/omgaan-met-verschillen/waaier-van-bloom
https://www.klasse.be/177980/motiveer-leerlingen-grej-of-the-day/
https://voluit.be/zelf-een-verrijkingsopdracht-maken-met-behulp-van-de-taxonomie-van-bloom/
https://www.kleuteridee.nl/allerlei/ontwikkelingsvoorsprong-bij-kleuters/
https://www.academia.edu/32802306/Taxonomie_-_Canon_van_het_leren_-_2012.pdf


niet zomaar blind starten maar doelgericht en planmatig werken 

bepaal vooraf de succescriteria 
 
definitie succescriteria : 
standaarden beschreven in concreet en observeerbaar gedrag op basis waarvan je succes kan afmeten. 
(Die standaarden kan de leerkracht bepalen, sterker nog om dat met je klasgroep samen op te maken.) 
(bv starten vanuit voorbeelden om er kwaliteiten uit te filteren en criteria te bepalen > dan pas aan het werk gaan >  eigen of elkaars werk spiegelen aan de opgestelde criteria) 
            zelf- en peerevaluatie 
citaat John Hattie :  
 esgeven zonder leerdoelen gaat nog wel.   eren zonder succescriteria is ‘hopeless’.   
Want zonder succescriteria geen feedbackfase, geen zelfreflectie, geen zelfregulering mogelijk. 

  
 
Extra bronnen : 

Over formatief evalueren Bron SLO Klik hier 

Breed evalueren Artikel Klasse Klik hier 

Breed evalueren Portaalsite centrum taal en onderwijs van oa Kris Van den Branden Klik hier 

Formatief evalueren Toolbox Expert Karel De Grote Hogeschool Klik hier 

 

https://slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/
https://www.klasse.be/53042/evalueren-is-meer-dan-cijfer/
http://www.cteno.be/?idMenu=186&q=breed%20evalueren
https://formatiefevalueren.kdg.be/

