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Voorwoord

Nederland behoort tot de top 8 van de meest concurrerende kenniseconomieën ter wereld. Om die positie vast te houden, moet
de kwaliteit van het onderwijs goed zijn: er moet voldoende worden geïnvesteerd in kennis- en talentontwikkeling. Een ‘zesjescultuur’ volstaat niet langer en de schoolprestaties moeten omhoog,
aldus het huidige kabinet en een reeks van kabinetten die daaraan voorafging. Al in 2007 publiceerde de Onderwijsraad Presteren
naar vermogen, een advies om scholen en docenten te stimuleren
het beste uit iedere leerling te halen.1 De Onderwijsraad stelt dat
het ontdekken en stimuleren van talenten een taak van het onderwijs is. Dit geldt niet alleen in het geval van intelligente en goed
presterende leerlingen, maar ook in het geval van leerlingen die
gemiddeld of zwak presteren. Met de Wet passend onderwijs, die
in 2014 van kracht werd, werd dit streven nog eens onderstreept.
Leerlingen hebben recht op onderwijs dat bij hen past en dat hun
individuele capaciteiten laat opbloeien.
Docenten en scholen hebben het echter vaak druk en kampen met
beperkte middelen. Hoe kun je als docent dan toch invulling geven
aan het ideaal van presteren naar vermogen?
In dit boek worden leerstrategieën aangedragen als een krachtig middel om dat ideaal vorm te geven. Door het aanleren, trainen
en stimuleren van leerstrategieën kun je bijna alle leerlingen helpen
het beste uit zichzelf te halen, of ze nu goed, gemiddeld of zwak
presteren. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben er baat bij. Dit

boek is dan ook bedoeld voor docenten, mentoren, remedial teachers, intern begeleiders, schooldirecteuren en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de bovenbouw van het basisonderwijs of in
het voortgezet onderwijs.
Aan de basis van dit boek ligt wetenschappelijk onderzoek van het
Groninger Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), dat verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekers Hester
de Boer, Anouk Donker-Bergstra, Greetje van der Werf, Charlotte
Dignath-van Ewijk en Danny Kostons hebben in kaart gebracht
welke leerstrategieën er nu werkelijk toe doen als het gaat om
schoolprestaties. Zij identificeerden en onderzochten de veertien
leerstrategieën die hier zijn uitgewerkt. Ik ben hun dan ook veel
dank verschuldigd.2 Ook de in dit boek beschreven adviezen en
tips om invulling te geven aan de leerstrategieën zijn gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek. Het vormt dan ook een gedegen
handleiding die je kan helpen om invulling te geven aan het ideaal
‘presteren naar vermogen’.
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Inleiding

Leren betekent dat mensen zich nieuwe kennis, inzichten en/of vaardigeden eigen maken. Een deel van dit leren verloopt automatisch
en onbewust. Denk aan een kind dat als vanzelf lijkt te leren praten. Het praten komt echter alleen tot stand als het kind zich in een
voldoende stimulerende omgeving bevindt (een omgeving waarin
anderen ook praten) en als zijn hersenen er ’klaar’ voor zijn.
Ook op school kan het lijken alsof leerlingen ‘als vanzelf’ leren. Alleen bij leerlingen die slecht presteren, valt op dat leren lang niet
altijd vanzelf gaat. Dit geldt echter ook voor de leerlingen die wél
voldoendes halen: zij kunnen wellicht veel beter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel leerlingen onderpresteren, zowel in
het basis- als in het voortgezet onderwijs.
Dat het leren vaak niet optimaal verloopt, is niet zo vreemd. Om
optimaal te kunnen leren, moet je eerst weten hoe dat moet. Het
gaat daarbij niet alleen om het intellectuele aspect van het leren
– welke stappen je bijvoorbeeld moet nemen om een rekensom op
te lossen –, maar ook om het motivationele aspect. Dat wil zeggen,
leerlingen moeten ook leren hoe ze zichzelf aan het werk kunnen
zetten en zichzelf kunnen stimuleren om door te gaan en vol te houden – ook als het leren even tegenzit. Zeker in het secundair onderwijs is dat nogal eens een probleem. Hoe je het best kunt leren,
leren leerlingen voor een deel op school. Daarnaast bieden ouders
een leidraad: ook zij kunnen hun kind helpen bij het leren. Maar
vaak worden leerlingen aan hun lot overgelaten als het gaat om
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het ‘hoe’ van leren: ze moeten grotendeels zelf uitzoeken hoe ze
moeten en kunnen leren. De ene leerling zal dit beter lukken dan de
ander. Het gevolg: leerlingen leren wel, maar vaak niet optimaal.

Wat zijn leerstrategieën?
Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die leerlingen bewust kunnen inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen – ze leren daardoor ‘hoe’ ze moeten en kunnen leren. Deze
strategieën helpen leerlingen zelfstandig te leren, nu en in de toekomst, en het beste uit zichzelf te halen. Uit vele onderzoeken blijkt
dat leerlingen aanzienlijk beter presteren als ze leerstrategieën
inzetten in hun leerproces.3 Met name prestaties op het vlak van
schrijven, rekenen, begrijpend lezen, wiskunde en natuurvakken
(zoals biologie) verbeteren als leerlingen optimaal gebruikmaken
van leerstrategieën.

Studievaardigheden of leerstrategieën?
Verwar leerstrategieën niet met studievaardigheden, die leerlingen vaak automatisch of onbewust uitvoeren. Studievaardigheden
zijn bijvoorbeeld een kaart leren lezen of iets opzoeken op internet. In het begin kost dat wel moeite, maar naarmate leerlingen
het vaker doen, gaat het steeds meer vanzelf. Leerstrategieën zet
een leerling daarentegen actief en bewust in. Denk bijvoorbeeld
aan het plannen van een opdracht, het terugkijken op fouten en
het verbinden van zelfbedachte voorbeelden aan de leerstof. Dat
vereist allemaal een actieve, bewuste inspanning. Elke keer weer
moet de leerling een afweging maken: wat ga ik doen? Welke leerstrategie kan ik nu het best inzetten?
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Het aanleren van leerstrategieën leidt niet alleen tot betere schoolprestaties, maar heeft nóg een groot voordeel. De tijd dat mensen hun leven lang dezelfde baan hadden, is voorbij. Mensen veranderen tegenwoordig geregeld van werkgever, baan en functie.
Ze laten zich voortdurend bijscholen en soms zelfs omscholen. De
snelle sociale, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
dwingen mensen ertoe om zich te verdiepen in nieuwe kennis en
vaardigheden. Leren doen mensen tegenwoordig dan ook een leven
lang en niet alleen maar tussen hun zesde en twintigste levensjaar.
Volwassenen zullen daarbij vaak zelfstandig en soms zonder of met
maar weinig begeleiding aan de slag moeten met lesmateriaal,
bijvoorbeeld thuis of op de werkplek. Dit vereist zelfregulerend
lerend vermogen, dat wil zeggen het vermogen om het eigen leren
in goede banen te leiden, te beoordelen en zo nodig bij te sturen.
Het is dan ook belangrijk dat het onderwijs leerlingen hierop voorbereidt.
Wie leerstrategieën goed beheerst, kan automatisch zelfstandig leren. Leerstrategieën stellen de leerling, of hij nu acht is of
tachtig, immers in staat het eigen leerproces te sturen en de eigen
motivatie om te leren op peil te houden.

Welke leerstrategieën zijn er?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er veertien leerstrategieën zijn die leerlingen kunnen inzetten om hun leren in goede banen te leiden (de belangrijkste strategieën zijn gecursiveerd).4 Deze
leerstrategieën kunnen worden onderverdeeld in vijf clusters.
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Populaire
naam

Wetenschappelijke
naam

Omschrijving

Leerstrategieën die een beroep doen op metacognitieve kennis
Overzien

Inzet van algemene
metacognitieve
kennis
		
		
		
		

Het inzetten van kennis over leren en
hoe je dat het best kunt doen. Het houdt
in dat je weet welke leerstrategieën je
tot je beschikking hebt om een leertaak
uit te voeren en wanneer het verstandig
is om deze in te zetten. Je gebruikt die
kennis tijdens het leren.

Jezelf kennen Inzet van
persoonlijke
metacognitieve
kennis
		
		

Het inzetten van kennis die je over jezelf
hebt als het gaat om leren. Je hebt
inzicht in je zwakke en sterke punten met
betrekking tot school en weet hoe jij het
best leert. Je zet deze kennis optimaal
in tijdens het leren.

Leerstrategieën die een beroep doen op metacognitieve vaardigheden
Vooruitkijken

Plannen en
voorspellen

Het plannen van leerwerk in termen van
taken, tijd en prioriteiten.

Bijhouden

Monitoren en
controleren
		
		

Het nagaan en bijhouden van de voortgang in het leren tijdens een leertaak
(zowel in termen van resultaten als in
termen van concentratie en inzet).

Terugkijken
Evalueren
		
		

Het terugkijken op de leertaak en het
leerproces en daaruit een conclusie of
les trekken.

Leerstrategieën die een beroep doen op cognitieve vaardigheden
Herhalen

Herhalen

Het letterlijk herhalen van de leerstof.

Verdiepen
Dieper verwerken
		

Actief iets doen met de leerstof en
erover nadenken.

Structureren Organiseren
		
		

Het inperken en organiseren van
informatie en leerstof in de vorm van
geschreven tekst of visuele weergaven.

Inleiding
Populaire
naam
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Wetenschappelijke Omschrijving
naam

Leerstrategieën die een beroep doen op organisatievaardigheden
Jezelf
Zelfmanagement
organiseren		

Het in goede banen leiden van de eigen
inspanningen ten behoeve van het leren.

Omgeving
organiseren

Het creëren van een leeromgeving
waarin optimaal geleerd kan worden.

Omgeving
managen

Anderen
Anderen managen
organiseren		
		

Het beïnvloeden van anderen zodat je
van hen krijgt wat je nodig hebt om
goed te kunnen leren.

Leerstrategieën die een beroep doen op de motivatie
Jezelf
Zelfeffectiviteit
vertrouwen		
		
		

Het hebben of verkrijgen van vertrouwen
in het eigen kunnen om een leertaak tot
een succes te brengen en dat zelfvertrouwen gebruiken om jezelf te motiveren.

Het nut zien
Taakwaarde
		
		

Het verkrijgen van inzicht in de waarde
van leerstof of een leertaak en dat
gebruiken om jezelf te motiveren.

Jezelf
Doeloriëntatie
motiveren		
		

Het aanboren van de eigen (intrinsieke)
motivatie voor leren en deze inzetten
tijdens het leren.

Vaak komen in het onderwijs alleen de leerstrategieën Vooruitkijken en Bijhouden aan bod. Aan leerstrategieën wordt bovendien
vaak niet zozeer expliciet, maar meer impliciet aandacht besteed,
als het ware tussen de bedrijven door. Dat kan vaak een stuk doelgerichter en duidelijker. Het is dan ook sterk aan te raden om in het
curriculum voldoende aandacht te besteden aan leerstrategieën.
Dat kan op verschillende manieren:
• Leerlingen expliciet trainen in het gebruik van een of meerdere
leerstrategieën: dat wil zeggen dat je als docent uitlegt wat de
betreffende leerstrategie inhoudt en hoe en wanneer de leerling deze kan inzetten. Dit wordt ook wel ‘strategie-instructie’
genoemd. Strategie-instructie is vooral van belang op momen-

