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Zelfsturend leren op Daltonschool De Kleine Wereld
De afgelopen 2 jaar heeft De Kleine Wereld een bijzonder mooie ontwikkeling doorgemaakt. We zijn
trots op de manier waarop we ons onderwijs vormgeven en gaan uiteraard ook dit jaar met elkaar
deze ontwikkeling verder uitbouwen.
We zijn gestart met de training iSelf. Leerkrachten krijgen meer inzicht in manieren om het
zelfsturend leren te bevorderen, want……
Zelfsturend leren kun je leren! Als leerkracht heb je soms het gevoel dat je voor de tiende keer iets
staat uit te leggen. Dit weten ze toch allang? Of je hebt de klas strak georganiseerd, de leerlingen
weten precies waar ze aan toe zijn, maar wat als je weg bent? Of je leerlingen werken heerlijk, maar
als je eerlijk bent weet je dat er veel meer in zit en dat je het graag anders zou zien. Waar begin je?
Geef je ze meer ruimte? Laat je ze vrij zodat ze zelf zelfsturend kunnen leren? Laten we deze illusie
maar meteen uit de wereld helpen. Zelfsturend leren kun je niet zelfsturend leren. Juist bij het
aanleren van vaardigheden voor zelfsturend leren heeft de leerling de leerkracht als expert nodig.
Met de aanpak iSELF leren we hoe we instructie geven waarmee leerlingen zélf grip krijgen op hun
leerproces. In de training leren we hoe we vaardigheden voor zelfsturend leren bij leerlingen
aanleren zodat we deze direct in de lessen kan toepassen.

De training bestaat uit een aantal bijeenkomsten, coaching on the job (expert komt
meekijken tijdens de instructies en geeft direct aanwijzingen) en leerkrachten observeren
elkaars instructielessen.

Een goede instructie geeft alle leerlingen de kans om
zich de leerstof, of het leerproces, goed eigen te maken.”

Instructie is het
hart van effectief
onderwijs

“De leerkracht pakt zijn verantwoordelijkheid door niet
coachend op de achtergrond te blijven, maar door zich
te beseffen dat hij er toe doet en dus op te staan en les
te geven.”

