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Stichting Melkweg+
Eerdere versies van Werkvorm 14, Werken met het weekplan, werden ontwikkeld in de projecten ALL-SR
(Erasmus+) en DOEN?! (Tel mee met Taal).
Werkvorm 18, Samen met een toetsenbord is gezien bij Huis voor Taal in Lelystad bij de pilot van DOEN?!
Werkvorm 21, Over de streep is bedacht door het team van Friesland College in een training ONA 		
Begeleiding.
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Inleiding
Wat is coaching en wat willen we ermee bereiken?
Coaching is een niet-sturende manier van begeleiding. In het volwassenenonderwijs zetten we coaching in opdat
leerders effectiever worden in leren. Het coachproces maakt het leren bewust.
Leerders die vertrouwd raken met het leren als proces zijn beter in staat zelfstandig nieuwe leertaken aan te
pakken. En dat is erg belangrijk in een voortdurend veranderende maatschappij.
De meeste volwassen leerders leren niet zomaar voor de lol, ze willen iets bereiken. Ze willen bijvoorbeeld
een (betere) baan. Of ze willen hun schoolgaande kind kunnen begeleiden. Of een rijbewijs halen. Of de
thuisadministratie kunnen doen. In het plaatje hieronder is dat gesymboliseerd door de vuurtoren: hier willen ze
heen.

Macroniveau:
leerproject
Eigenaarschap

Hoe ging
het?

Wat wil je
leren?

Acties
uitvoeren

Hoe ga je
leren?

Microniveau: leeractiviteit
Om het grotere doel te bereiken moeten ze een serie leeractiviteiten uitvoeren. Ze doorlopen daarbij steeds vier
fases:
1 Wat wil je leren?
In deze fase stellen leerders een concreet, functioneel en haalbaar doel. Een functioneel doel is iets wat je ‘in het
echte leven’ wilt kunnen: een gesprekje voeren op je werk, je ziektekosten declareren of bijvoorbeeld e-mailen met
de leerkracht van je kind.
2 Hoe ga je leren?
De leerder denkt na over zijn aanpak: welke hulpmiddelen of bronnen kunnen helpen om het doel te 		
bereiken? Onder bronnen verstaan we: alle middelen die kunnen helpen om te leren. Het gaat dus om het
antwoord op de vraag: wat heb je nodig om aan je doel te kunnen werken?
De leerder denkt ook na over aanpak en planning: ga ik het alleen doen of met iemand samen? Heb ik hulp nodig?
Wanneer ga ik het doen, waar ga ik het doen?
3 Activiteiten uitvoeren
De leerder voert de activiteit uit. Tijdens de uitvoering houdt hij in de gaten of het goed gaat en stelt zo nodig zijn
aanpak bij.
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4 Hoe ging het?
De leerder kijkt terug op de leeractiviteit. Hij vraagt zich af of zijn doel bereikt is, of zijn aanpak effectief was, of de
gebruikte bronnen en leermiddelen hem bevielen, etc.
In het plaatje staan de afzonderlijke cirkels voor de kleine, stapsgewijze sub-leerdoelen. Bij elkaar vormen de
cirkels een heel leertraject richting het einddoel, gesymboliseerd door de vuurtoren.
Noodzakelijk voor zelfstandig leren is eigenaarschap: het besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor het leren,
en de moed hebben om ermee aan de slag te gaan. Eigenaarschap is niet echt een ‘fase’, maar in dit document
duiden we eigenaarschap aan met ‘fase 0’. Eigenaarschap is enerzijds voorwaardelijk voor zelfstandig leren.
Anderzijds is er ook een wisselwerking met de vier fases: wie merkt dat het lukt om doelen te stellen, acties te
plannen en ervan te leren, zal zich daardoor gemotiveerd voelen om de volgende stap te zetten.
Waarom groepscoaching?
Reflectie op het leerproces is in principe een individuele aangelegenheid: iets van de leerder zelf. Of als de leerder
gecoacht wordt: iets tussen de leerder en zijn coach. Tegelijk is bij laagopgeleide volwassenen juist het werken in
groepen enorm krachtig. Leerders leren van en met elkaar, overwinnen hun faalangst en hun negatieve zelfbeeld
juist door samenwerking met gelijkgestemden.
Werkvormen voor groepscoaching zijn ontwikkeld om de kracht van leren leren door coaching en het leren in
groepen te verbinden, op een laagdrempelige manier.
Voor wie precies?
De werkvormen zijn bedoeld voor gebruik in het volwassenenonderwijs. In het bijzonder voor die vormen van
volwassenenonderwijs waarin aandacht voor leren leren belangrijk is: denk aan laagopgeleiden en aan leerders in
alfabetiseringstrajecten. Het gaat om mensen met een beperkte, onderbroken of ontbrekende vooropleiding.
Coaching en groepscoaching past in principe in alle domeinen van educatie (NT1, NT2, rekenen, digitale
vaardigheden) en ook bij alle vaardigheidsniveaus daarbinnen. Wel kan het zijn dat de coach de leerders soms
moet helpen zich de taal voor de peercoaching eigen te maken. De vragen die leerders elkaar stellen zijn in
de werkvormen zo eenvoudig mogelijk gehouden, maar voorbereidings- of verwerkingsoefeningen zijn soms
wenselijk.
Bij de inzet van coaching is het wel belangrijk om te bedenken of er voor de leerder iets te kiezen valt. In een
verplicht traject waarin zowel de doelen als de aanpak vastliggen, wordt dat misschien lastiger.
Daarnaast vraagt het coachgesprek, dat coach en leerder met elkaar kunnen communiceren. Als de communicatie
in het Nederlands plaatsvindt, dan is een taalniveau vanaf A1 toereikend. Ook kan overwogen worden, om coaches
in te zetten die de taal van de leerders spreken.
Wat vraagt het om te coachen?
In een coachende aanpak staat de leerder centraal. De leerder leert te leren. Het vermogen om te leren stoelt op
de vaardigheid om je eigen leerstrategieën te kiezen bij je eigen leerdoel en te kunnen reflecteren op het effect en
de effectiviteit van de gekozen leerstrategie. Dit vergt dus van de coach dat hij de leerder in zekere zin ‘loslaat’: je
werkt vanuit het vertrouwen in de eigen kracht van de leerder. De coach is ondersteuner bij het zich eigen maken
van de fases van het leerproces, bij het (leren) plannen van acties en bij het (leren) reflecteren. Dit doet de coach
door:
- goed te kijken en te luisteren;
- open vragen te stellen;
- het proces te bewaken;
- de leerder ruimte te geven om na te denken.
De coach is verantwoordelijk voor het proces, de leerder voor het resultaat.
Leerders blijken het motiverend te vinden om te werken aan eigen leerdoelen. In het coachgesprek nodigt de
coach hen uit na te denken over hun aanpak. Zo leren de leerders onder begeleiding dát zij kunnen leren en hoe
ze het leerproces zelf kunnen inrichten. Leerders moeten in dat proces de gelegenheid krijgen om ook fouten te
maken of een niet zo effectieve strategie uit te proberen. Veel docenten vinden dit wat ongemakkelijk. Beginnende
coaches moeten wennen aan hun rol, moeten op hun handen leren zitten en zich durven te laten verrassen door
hun leerders. Van coaches horen we terug dat leerders veel meer doen en veel meer kunnen dan vooraf gedacht.
De werkvormen groepscoaching kunnen docenten helpen om de eerste stap op het pad van coaching te zetten.
Wat vinden leerders ervan?
Leerders die zich aanmelden voor een cursus, hebben vaak specifieke verwachtingen over het soort begeleiding
dat ze zullen krijgen en ze verwachten meestal niet dat ze zelf zeggenschap hebben over hun doelen en over de
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aanpak. Het is daarom belangrijk dat je uitlegt wat je van plan bent, waarom je doet wat je doet en wat je van je
leerders verwacht.
Dat klinkt misschien streng. Gaat coachen niet over aansluiten bij de leerder? Daar staat tegenover dat je
als begeleider of coach sowieso gedrag vertoont, een aanpak kiest, een visie hebt. Als die dicht ligt bij de
verwachtingen van leerders, dan zal die misschien nooit expliciet (hoeven) te worden gemaakt, maar hij is
niettemin gebaseerd op keuzes. Door je keuzes expliciet te maken, kan er een gesprek over plaatsvinden en
begrijpen leerders je bedoelingen beter.
Onze ervaring is, dat leerders al gauw heel enthousiast zijn over de coachende aanpak. Ze vinden het fijn dat ze
zelf invloed hebben op hun leren. Ze vinden het vaak ook geruststellend dat ze zelf mogen bepalen hoe hoog ze de
lat leggen of wanneer ze tevreden zijn over hun resultaat. En ze ervaren het als nuttig om precies aan die doelen te
mogen werken die ze zelf als het meest urgent ervaren.
Hoe bewaak ik de rode draad?
Als al je leerders met hun eigen leerprojecten bezig zijn, hoe houd je dan het overzicht? Het eerste antwoord is: dat
is niet (alleen) jouw verantwoordelijkheid, je leerders zijn verantwoordelijk voor hun leerproces.
Hoe houden de leerders dan het overzicht? We raden je aan om gebruik te maken van een portfolio. Over
portfoliomethodiek is in het volwassenenonderwijs veel gezegd en geschreven en veel docenten hebben er wel
ervaring mee. Portfoliomethodiek sluit mooi aan bij een coachende aanpak en helpt de rode draad, het zicht op de
vuurtoren, vast te houden.
Hoe om te gaan met de werkvormen?
De Werkvormen voor groepscoaching zijn zo ontwikkeld dat ze inzetbaar zijn bij het werken aan verschillende
basisvaardigheden: taal, rekenen, digitale vaardigheden. Soms is het nodig om de werkvorm ‘op maat in te
kleuren’: gericht op de doelen van de eigen leerders.
De werkvormen dienen ter inspiratie, er kan naar hartenlust op worden gevarieerd. Let er wel steeds op dat
de principes van coaching gerespecteerd worden: de leerders zijn misschien beginnende leerders, maar geen
beginnende denkers en de groep ondersteunt elkaar bij het ontwikkelen van leer- en reflectievaardigheden.
Leeswijzer
De werkvormen zijn geordend naar de fases in het coachproces, zoals beschreven op pagina 5 en 6. Alle
werkvormen zijn uitgeprobeerd in de praktijk. Op grond van die praktijkervaringen zijn ze ingedeeld naar
moeilijkheid, uitgedrukt in één tot drie puntjes. Daarbij staat één puntje voor een concrete, makkelijke oefening
die niet al te veel taalvaardigheid en niet al teveel reflectievaardigheden vereist. Oefeningen met drie puntjes
vragen wat meer van de leerder en kunnen het best ingezet worden in groepen die al wat ervaring hebben met een
coachende aanpak. De puntjes zie je terug in de inhoudsopgave en bij de werkvormen.

Wat ga je
leren?

De citaten die je hier en daar aantreft, zijn gebaseerd op de ervaringen in de pilots.
Meer lezen
In het project Werkvormen voor groepscoaching hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van kennis en inzichten die
we opdeden in eerdere projecten, met name het project ALL-SR (2014-2016, Erasmus+) en het project DOEN?!
(2016-2018, Tel mee met Taal).
Kijk voor meer informatie op:
https://www.itta.uva.nl/learnerautonomy/learner-autonomy-48
https://www.itta.uva.nl/projecten/digitale-overheid-en-nu-doen-57
https://the-european-flame.weebly.com/
Voor docenten die zich verder willen ontwikkelen in het coachen is er een module Coaching uit de Modules docent
Basisvaardigheden: http://www.fi.uu.nl/nl/modulesbasisvaardigheden/
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1 Bingo!
Doel van de werkvorm
○○ De leerders maken kennis met elkaar.
○○ Er ontstaat groepsbinding.
○○ Leerders worden zich bewust van eigen leerervaringen en die van groepsgenoten.
○○ Ze raken in een positieve ‘leerstand’.
○○ Leerders worden zich ervan bewust dat leren op verschillende manieren kan.
Dit heb je nodig
○○ Het werkblad Bingo
○○ Eventueel: een prijsje voor de winnaar
Beschrijving van de werkvorm
1
Voorbereiding
Vertel de leerders dat ze gaan kennismaken met elkaar. Oefen zo nodig de bijbehorende
zinnen (Hallo, ik ben…, hoe heet jij?). Vertel dat ze vragen gaan stellen: Kun jij fietsen?
Kun jij whatsapp gebruiken?
Leg de spelregels van bingo uit: leerders lopen rond en stellen vragen aan elkaar. Als
iemand de vraag bevestigend kan beantwoorden (ook al kan hij het een beetje), noteert de
leerder diens naam (die hij zojuist gevraagd heeft) in het vakje.
De leerder die als eerste de kaart vol heeft, roept bingo en heeft gewonnen.
2
Uitvoering
De leerders lopen rond en stellen vragen aan elkaar.
3
Nabespreking
Bespreek de kaart van de winnaar. Als het goed is bevat die bij elke vaardigheid een
naam. Vraag de betreffende persoon in een plenair gesprek naar de vaardigheden
waarover ze beschikken:
○○ Hoe heb je dat geleerd?
○○ Ging je naar school?
○○ Wie heeft je geholpen?
Vestig er de aandacht op dat:
○○ iedereen heel veel dingen kan;
○○ iedereen dus veel geleerd heeft en in staat is om te leren;
○○ veel leren ‘in het leven’ plaatsvindt, dus informeel.

Tips en varianten

Eigenaarschap
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○○ Gebruik deze werkvorm bij een groep leerders die elkaar nog niet zo 		
goed kent. Het is een goede kennismakingsoefening.
○○ Een groep vaardigere leerders kan in het vakje niet alleen de naam
noteren van iemand die de betreffende vaardigheid beheerst, maar ook
de vervolgvraag stellen: hoe heb je dat geleerd? Dit wordt eveneens
genoteerd. In de nabespreking rapporteren de leerders dan over de
vaardigheden van mede-leerders, inclusief hoe ze hun vaardigheden
hebben verworven of geleerd.

Werkblad bingo

Iemand die kan zingen, is

Iemand die twee talen
spreekt, is

Iemand die kan dansen, is

Iemand die Facebook
gebruikt, is

________________

________________

________________

________________

Iemand die taart kan
bakken, is

Iemand die een rijbewijs
heeft, is

Iemand die kan zwemmen, Iemand die een
is
muziekinstrument speelt,
is

________________

________________

________________

________________

Iemand die DigiD kan
gebruiken, is

Iemand die kan
fietsen, is

Iemand die de muren van
het huis kan schilderen, is

Iemand die foto’s kan
maken, is

________________

________________

________________

________________

Iemand die kleren kan
maken, is

Iemand die Nederlands
kan praten met de dokter,
is

Iemand die drie talen
spreekt, is

Iemand die kan
tekenen, is

________________

________________

________________

________________
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2 Kijk mij nou!
Doel van de werkvorm
○○ Leerders reflecteren op eerdere leerervaringen.
○○ Leerders worden zich bewust van het feit dat ze in hun leven allerlei dingen hebben 		
geleerd.
Dit heb je nodig
○○ Papier op verschillende formaten, cursist kiest zelf
○○ Kleurpotloden, stiften, gum
○○ Een voorbeeldtekening van een vaardigheid van jezelf. Dat hoeft niet al te mooi, anders
durven de leerders niet meer.
Beschrijving van de werkvorm
1
Instructie
De coach houdt een inleidend gesprek over leren: hij vraagt de leerders bijvoorbeeld
naar hun beroep of werk (Wat moet je kunnen voor dit beroep? Hoe heb je dat geleerd?),
over hun kinderen (Wat hebben ze geleerd toen ze kinderen kregen of van de kinderen
geleerd?), bij leerders met een migratieachtergrond naar wat ze moesten leren toen ze
naar Nederland kwamen: de taal, en wat nog meer?
De coach past de vragen aan het niveau en trajectdoel van de groep aan.
2
Teken jezelf
Leerders gaan vervolgens drie dingen te tekenen die ze in hun leven geleerd hebben. Geef
20 minuten de tijd. Leerders zullen misschien niet gewend zijn om te tekenen, moedig aan
gewoon wat te proberen. Geef ook voldoende tijd om de (eventuele) weerstand te laten
verdampen en bemoei je je er niet teveel mee. Als er een paar schapen over de dam zijn,
volgen er meer. Laat in noodgevallen leerders kijken op internet of in tijdschriften voor iets
wat ze kunnen overtekenen.
3
Presentatie
Leerders presenteren hun tekeningen aan elkaar, ze vertellen wat over de vaardigheden
die ze getekend hebben. Coach en medeleerders stellen vragen: waar en wanneer deed je
dat? Hoe heb je het geleerd?
De coach uit waardering en respect voor alle vaardigheden die genoemd worden. Zorg dat
de groep respectvol met elkaar omgaat. Ook zelfkritiek van leerders (ik kan alleen maar
dit en niks belangrijks) moet worden omgebogen. Alle volwassenen hebben in de loop
van hun leven tal van dingen geleerd. Door die dingen te waarderen, krijg je de onzekere
leerders in een leerstand, waarin ze met meer zelfvertrouwen de volgende leertaak
aanpakken.
Tips en varianten

Eigenaarschap
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○○ Gebruik deze werkvorm bij een groep leerders die elkaar al een beetje
kent en waar een veilig werkklimaat heerst.
○○ Laat leerders hun tekeningen opnemen in het portfolio. Eventueel 		
schrijven zij er woorden of zinnen bij.
○○ In plaats van of naast individuele portfolio’s kan ook een groepsmap 		
worden aangelegd of plak de tekeningen op gekleurd papier en hang 		
ze op in het lokaal.

Zo ging het: Kijk mij nou!

“Er was geen enkele weerstand! Dat was echt
ongelofelijk. Ik heb mijn tekeningen laten zien, daarna
ging iedereen gelijk tekenen. Een beetje gegiechel uit
een hoek, een beetje ‘ik kan het niet tekenen’ van een
ander. De opdracht nog een keer moeten uitleggen aan
een beginner. Maar toen was iedereen aan het werk.”

“De cursisten reageerden heel open en enthousiast.
Met de weinige woorden die ze kennen, konden ze al
behoorlijk uitleggen wat ze geleerd hadden en van wie.
Daarna gingen ze helemaal los. Ik was verbaasd over de
creativiteit en kunde.”

“Ook heel leuk voor spreekvaardigheid. Zo vertelde één
cursist dat hij op zijn 8ste geleerd had auto (bus!) te
rijden in Irak, waar een rijbewijs overigens helemaal
niet verplicht is.”
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3 CV
Doel van de werkvorm
○○ Leerders worden zich bewust van wat ze al kunnen.
○○ Leerders laten elkaar zien wat ze kunnen. Zo kunnen ze ook elkaars hulp vragen.
Dit heb je nodig
○○ Lijstje met trajectdoelen of competenties
○○ Flappen
○○ Tape, stiften
○○ Eventueel tijdschriften, scharen, lijm
Beschrijving van de werkvorm
1
Brainstormen
De coach vraagt de leerders te bedenken wat ze al (een beetje) kunnen of doen met
betrekking tot de doelen van het traject. Hierbij kan de coach gebruik maken van een
bestaand lijstje met trajectdoelen of competenties. Wat kunnen en doen de leerders al?
Bijvoorbeeld: in een cursus digitale vaardigheden gebruikt leerder 1 WhatsApp en kan hij
foto’s versturen met zijn telefoon. Leerder 2 gebruikt e-mail en Facebook. Leerder 3 heeft
ervaring met online betalen.
2
Op flap
Iedere leerder maakt een flap met daarop zijn naam en wat hij al kan, zijn ‘CV’.
In plaats van of aanvullend op schrijven kan gebruik worden gemaakt van plaatjes uit
tijdschriften.
3
Plenair uitwisselen
De coach leidt de plenaire uitwisseling.
Leerders vertellen iets over hun vaardigheden, bijvoorbeeld wanneer en hoe vaak ze die
gebruiken, hoe ze het geleerd hebben. Het moet helder worden dat mensen in de groep
verschillende vaardigheden hebben en van elkaar kunnen leren.
Daarnaast moeten leerders zich ervan bewust worden dat je op verschillende manieren
kunt leren, ook al doende. De coach brengt vervolgens een gesprek op gang, bijvoorbeeld
hoeveel tijd het kost, of het meteen lukte, of er hulp was. Het doel is om bewustzijn teweeg
te brengen over (impliciet) leren en hoe dat werkt.
4
Aanvullen
De flappen kunnen in het lokaal blijven hangen en tijdens het traject verder aangevuld
worden. Zo wordt zichtbaar welke nieuwe dingen leerders leren.

Tips en varianten
○○ Laat leerders een mindmap maken om de gedachten over hun 		
vaardigheden op gang te brengen.
○○ Als lezen en schrijven nog moeilijk is, kan deze werkvorm ook goed 		
mondeling gedaan worden.
○○ Leerders kunnen een foto van het CV opnemen in het portfolio.
Eigenaarschap
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4 Complimenten vissen
Doel van de werkvorm
○○ Leerders denken na over eigen kwaliteiten.
○○ Leerders worden zich bewust van het beeld dat anderen hebben van hun kwaliteiten.
○○ Leerders winnen aan zelfvertrouwen.
Dit heb je nodig
○○ Werkblad Complimenten vissen
Beschrijving van de werkvorm
1
Instructie
Houd een inleidend gesprek over eigen kwaliteiten. Mensen vinden het vaak makkelijker
om iets te bedenken wat ze niet kunnen en voelen zich ongemakkelijk bij complimenten.
Het is de bedoeling van deze oefening om de schroom te overwinnen. Vraag alle leerders
iets te noemen waar ze goed in zijn: kwaliteiten, vaardigheden. Als de groep elkaar al
redelijk goed kent, dan kunnen ze over elkaar iets noemen waar de ander goed in is.
Ga in op hoe je een compliment ontvangt:
○○ Bedank voor het compliment.
○○ Ga niet in discussie.
○○ Maak het niet minder.
○○ Laat het compliment ‘binnen’.
2
Complimenten vissen
Geef de leerder de opdracht om in de eigen omgeving (familie, vrienden, buren, kinderen,
partner) aan drie mensen te vragen: Wat kan ik goed, volgens jou?
Het is goed om als coach dat zelf ter voorbereiding ook te doen en te vertellen wat je
verrast of verbaasd heeft.
Leerders noteren de complimenten op het werkblad.
3
Nabespreken
Plenair of in subgroepen worden de uitkomsten van de opdracht nabesproken.
○○ Welke antwoorden kreeg je?
○○ Had je dat verwacht?
○○ Ben je het ermee eens?
○○ Hoe voel je je bij die complimenten?

Tips en varianten
○○ De werkvorm kan ook binnen de klas worden gedaan met een groep 		
die elkaar goed kent.
○○ Het blad met de complimenten kan worden opgenomen in het portfolio.
○○ Als variant op de mondelinge werkvorm, kunnen leerders bij 			
ronde 1 de complimenten op een kaartje schrijven, elke kwaliteit op
een nieuw kaartje. Deze worden verzameld door de ontvanger. Dat is 		
laagdrempeliger voor de gever van de feedback en de ontvanger kan 		
zien welke kwaliteiten veel worden genoemd.
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Werkblad complimenten vissen

Wat kan ik goed?

Ik heb dit gevraagd aan
Hij of zij is mijn		
Dit was het antwoord

Ik heb dit gevraagd aan
Hij of zij is mijn		
Dit was het antwoord

Ik heb dit gevraagd aan
Hij of zij is mijn		
Dit was het antwoord

Eigenaarschap

14

Zo ging het: Complimenten vissen

“Voor iedereen was het fijn om complimenten te
ontvangen, iemand die op mij zelfverzekerd overkomt,
zei dat ze erg trots is op de complimenten.”

“De werkvorm draagt bij aan het zelfvertrouwen en
aan het doorzettingsvermogen bij het leren van nieuwe
dingen. Sommigen zwakten de complimenten af, wat
door klasgenoten werd tegengesproken.”
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5 Hoe leer jij graag?
Doel van de werkvorm
○○ Leerders krijgen inzicht in eigen manier van leren.
○○ Leerders krijgen (meer) inzicht in effectiviteit van leerstrategieën.
Dit heb je nodig
○○ Werkblad Hoe leer ik?
○○ Werkblad Op wie lijk je?
○○ Werkblad Je eigen manier
Beschrijving van de werkvorm
1
Hoe leer ik?
Leerders werken in drietallen. Zij noemen elk drie dingen die zij goed kunnen.
Schrijfvaardige cursisten noteren hun antwoorden in de tabel (Werkblad Hoe leer ik?).
2
Manieren van leren, wie ben ik?
De coach legt uit dat een persoon niet altijd maar op één manier leert: dat je soms op de
ene manier leert en soms op de andere manier. Heel goede leerders gebruiken allerlei
manieren, dus het is goed om niet op maar één manier te kunnen leren.
Leerders lezen in groepjes het Werkblad Op wie lijk je? met verschillende manieren van
leren. Zij praten erover: op wie lijk ik het meest?
3
Je eigen manier
Daarna kijken de leerders naar het Werkblad Je eigen manier en zetten kruisjes. Zij geven
voorbeelden aan elkaar van hun manier van leren. De coach licht toe dat de meeste
mensen op verschillende manieren leren. De uitkomst van de ‘test’ is dan ook bedoeld om
het gesprek op gang te brengen.
4
Manieren van leren, wie ben jij?
De groepjes kijken samen wat er bij stap 1 is verteld (wat kan de leerder goed en hoe heeft
hij dat geleerd?) en wat de leerder heeft aangekruist op de werkbladen: past het bij elkaar?

Tips en varianten
○○ Varieer voor minder sterke leerders met de voorbeelden op het
werkblad: bij een taalcursus alleen de voorbeelden van taalleren, bij
een cursus digitale vaardigheden alleen de voorbeelden rond de DigiD.
Bij sterke leerders kunnen wel alle voorbeelden genoemd worden,
eventueel aangevuld met een voorbeeld van iemand die zelfstandig
met lesmateriaal aan de gang gaat.
Eigenaarschap
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Werkblad Hoe leer ik?

Voorbeeld

Wat kun jij goed?

Hoe heb je dat geleerd?

Koken

Van mijn oma. Ik hielp haar vaak in de keuken.

1
2
3
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Werkblad Op wie lijk je?

Op wie lijken jullie het meeste?
Digitale vaardigheden

○○ Fatima wil DigiD leren gebruiken. Zij probeert het thuis, als de kinderen naar school
zijn. Het is moeilijk en gaat niet meteen goed, maar dat vindt zij niet erg. Het lukt
steeds beter.
○○ Maria wil DigiD leren gebruiken. Ze heeft ze op Youtube een filmpje gevonden. Het
filmpje laat zien hoe je een DigiD moet aanvragen en gebruiken. Maria gaat een paar
keer goed naar het filmpje kijken en dan proberen het zelf te doen.
○○ Ahmed wil DigiD leren gebruiken. Hij gaat naar een cursus. De docent vertelt hem
precies wat hij moet doen. Zij doet het voor en vertelt daarna stap voor stap wat de
cursisten moeten doen. Ahmed kan het nu al bijna zelf.

○○ Daisy wil DigiD leren gebruiken. Ze probeert het samen met haar zus, ze denken
samen na en helpen elkaar net zo lang tot het lukt. Daisy en haar zus kunnen het nu
alleen.

Taal
○○ Esmeralda wil beter Nederlands leren praten. Ze luistert naar de Nederlandse
televisie en schrijft nieuwe woorden op. Woorden die ze niet kent, vraagt ze aan haar
zoontje. Ze begrijpt steeds meer.
○○ Ka Wah wil beter Nederlands leren praten. In de winkel probeert ze het gewoon.
Soms begrijpen mensen haar goed, maar nog niet altijd. Ze gaat gewoon door. Zo
wordt het steeds makkelijker.
○○ Kofi wil beter Nederlands leren praten. Hij gaat naar een cursus en oefent veel met
de computer. Hij leert zinnen uit zijn hoofd. De zinnen kan hij later gebruiken in een
gesprek.
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Werkblad Je eigen manier
Welke manieren van leren passen bij jou?
Zet een kruisje in de kolom die bij jou past.
Vergelijk jullie lijsten met elkaar.
Geef voorbeelden van jullie manier van leren.
		

Welke manieren van leren passen bij jou?

Ja,
dat ben ik!

Nee,
dat ben ik niet

Ik vind het niet erg om FOUTEN te maken. Dan begin ik
gewoon opnieuw.
Ik wil graag eerst iets BEGRIJPEN. Daarna ga ik het pas
doen.
Ik kan goed leren van een BOEK.
Ik wil graag dingen ERVAREN en leer daarvan.
Met een BOEK leren vind ik niet zo makkelijk.
Ik DENK eerst na voordat ik iets nieuws probeer.
Ik vind het fijn als DUIDELIJK is wat ik moet doen en hoe
ik het moet doen.
Ik maak niet graag FOUTEN.
Ik DOE graag en leer daarvan.
Ik wil graag dat iemand mij VERTELT wat ik moet doen.
Dan kan ik doen wat hij zegt.
Ik KIJK graag bij iemand anders. Ik leer door te kijken hoe
een ander het doet.
Ik vind het leuk om NIEUWE dingen te proberen.
Ik werk graag ALLEEN.
Ik leer graag met iemand anders. Door SAMEN te werken,
leer ik veel en durf ik meer.
Je bent een Doener. Je leert graag door te doen.
Je bent een Dromer. Je leert graag door eerst bij anderen te kijken.
Je bent een Beslisser. Je houdt van regels. Je vindt het fijn als duidelijk is hoe het
moet.
Je bent een Denker. Je leert iets nieuws door er eerst veel over te weten.
Heb je van alles een beetje? Heel goed. Jij kunt leren op verschillende manieren!
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6 Vuurtoren
Doel van de werkvorm
○○ Leerders denken na over hun (leer)doelen.
○○ Leerders visualiseren hun gedroomde situatie en maken het zo concreet voor zichzelf.
Dit heb je nodig
○○ Het werkblad Vuurtoren
○○ Grote vellen papier en tekenmateriaal, oude tijdschriften om uit te knippen, verfspullen
of een selectie van deze materialen
Beschrijving van de werkvorm
1
Durf te dromen!
De coach vraagt nu aan de leerders welke doelen zij willen bereiken, wat zij in het
leven willen, over 2 (of 5) jaar. Zie vragen Werkblad Vuurtoren - deel I. De leerders
beantwoorden de vraag individueel.
De coach vraagt een aantal leerders hun wens te noemen ter inspiratie voor leerders die
moeite hebben een antwoord te geven.
2
Maak een poster
Leerders maken een poster over hun leven over x jaar. Leerders kunnen tekenen,
schrijven, collagetechnieken gebruiken.
3
Presenteer aan elkaar
De leerders presenteren hun posters in groepjes aan elkaar. Plaats zo mogelijk leerders
met dezelfde toekomstwens bij elkaar.
4
Wat heb je nodig?
De coach zet de vragen van Werkblad Vuurtoren - deel II op het bord.
De coach vraagt één sterkere leerder naar zijn doel en stelt de vragen van deel II op het
Werkblad.
Leerders bevragen nu elkaar met deze vragen en helpen elkaar zo te kijken naar welke
leerdoelen uit de droom voortkomen. De leerders schrijven de antwoorden op de vragen
op hun poster.

Tips en varianten

Wat ga je
leren?
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○○ Als het kan, hang dan de collages in het lokaal en laat ze een tijd 		
hangen.
○○ Deze werkvorm leidt misschien nog niet direct tot concrete en haalbare
leerdoelen. Het is een eerste stap voor leerders die niet gewend zijn 		
om hun eigen doelen te bepalen. Zet zo nodig een tweede werkvorm 		
voor fase 1 in.

Werkblad Vuurtoren

Deel I

Droom over je leven.
•
•
•
•
•

Hoe ziet je leven eruit over 2 jaar?
Welk doel heb je bereikt?
Wat kan je dan?
Wat doe je dan?
Hoe voel je je als je dat kunt?

Deel II

1.
2.
3.
4.

Wat heb je nodig voor je droom?
Hoe kan je dat krijgen?
Wat moet je dan kunnen?
Kun je dat leren, denk je?
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7 Denken over doelen
Doel van de werkvorm
○○ Leerders reflecteren op eerdere leerervaringen.
○○ Leerders activeren hun voorkennis.
○○ Leerders stellen nieuwe leerdoelen.
Dit heb je nodig
○○ Flappen
○○ Stiften
○○ Plakband
Beschrijving van de werkvorm
1
Brainstorm
Leerders kiezen samen een aantal thema’s in relatie tot hun eigen leerdoelen en vormen
groepjes rond de thema’s. Een voorbeeld van een thema is: contact met de school van je
kind. Een ander voorbeeld: internetbankieren.
De groepjes maken op een eigen flap met drie kolommen een lijst met wat ze zouden
willen leren rond het thema. Een vaardige leerder schrijft.
2
Wie kan wat?
Per leerdoel wordt nu besproken wie van de groepsleden één of meer van de genoemde
vaardigheden of doelen misschien al (enigszins) beheerst. De naam van de betreffende
leerder wordt dan achter het leerdoel in kolom 2 genoteerd.
3
Leerdoelen kiezen
Leerders kiezen nu elk één of twee doelen waarmee zij aan de slag willen gaan. Ze vragen
tips voor bronnen en acties aan de vaardige leerders.

Tips en varianten

Wat ga je
leren?
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○○ Als leerders het lastig vinden om zelf thema’s te bedenken, dan kan de
coach voorbeelden aanreiken op basis van functionele doelen.
○○ In plaats van individuele keuzes voor leerdoelen, kunnen de leerders 		
onder begeleiding van de coach ook toewerken naar een groepskeuze
voor een of meer leerdoelen.
○○ Bij een groep die nog niet zo ervaren is, kan de coach elke ronde 		
modellen (voordoen).

8 Top tien
Doel van de werkvorm
○○ Leerders denken na over voor hen relevante leerdoelen.
○○ Leerders prioriteren gezamenlijk tien leerdoelen om aan te werken in de groep.
Dit heb je nodig
○○ Lege kaartjes, tien per cursist
○○ Eventueel: kaartjes met daarop functionele doelen in relatie tot het traject, bijvoorbeeld
gebaseerd op competentielijst of portfolio
Beschrijving van de werkvorm
1
Voorbeelden bedenken
Benoem kort dat cursisten zelf invloed hebben op de inhoud van het traject, ze mogen
zelf aangeven wat ze willen leren en ook keuzes maken. Schrijf een voorbeeld op bord,
bijvoorbeeld: DigiD kunnen gebruiken. Nodig de groep uit aan te vullen en en paar andere
voorbeelden te bedenken.
Geef aan dat de groep nu gaat toewerken naar het kiezen van leerdoelen om gezamenlijk
aan te werken.
2
Wat wil je leren?
Cursisten vormen groepjes van drie à vier personen. In tien minuten bedenken ze zo veel
mogelijk antwoorden op de vraag: Wat wil je leren? Coach licht toe dat samen erover
praten je op nieuwe ideeën kan brengen.
De leerders schrijven elk antwoord op een leeg kaartje. De coach stimuleert de leerders
om kleine, concrete functionele doelen te formuleren.
3
Prioriteren
De groepjes leggen in overleg de kaartjes op volgorde van urgentie, het belangrijkste doel
bovenaan.
4
Top tien
De groepjes leggen nu hun vijf belangrijkste leerdoelen op één centrale tafel en sorteren
samen de kaartjes. De groep stelt vervolgens een top tien voor de hele groep samen: de
doelen die veel leerders in de groep delen.

Tips en varianten

Wat ga je
leren?

○○ In plaats van zelf leerdoelen bedenken, kunnen leerders ook doelen
kiezen uit een lijst met mogelijke (cursus)doelen. Vaak is er lijst
met trajectdoelen of competenties vanuit de opdrachtgever. Voor
taaltrajecten kan ook het ERK gebruikt worden, voor trajecten digitale
vaardigheden kan de checklist Digitale vaardigheden uit het project
DOEN?! worden gebruikt. Deze voorbeelden van doelen kunnen dan al
door de coach vooraf op kaartjes gezet zijn.
○○ Prik de tien doelenkaartjes op het prikbord en zet er een smiley bij als
het doel bereikt is.
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Zo ging het: Hoe leer jij graag?

“De werkvorm leidde tot een goed gesprek over verschillende
manieren waarop je kunt leren. De cursisten konden goed aangeven
hoe zij leerden. Ze konden ook praten over waar ze goed in zijn. Dat
was leuk voor hen en is een veilige en aansprekende manier om
over manieren van leren te praten. Het bracht iedereen in een goede
stemming”

Zo ging het: Top tien

“Uitkomsten: Wat te doen bij een verkeersongeluk,
reservering hotel, afspraak maken/afzeggen/
verzetten (3x), NL praten met klanten en collega’s
supermarkt, aangifte doen (3x), papieren kaart lezen,
brief lezen, rijbewijs halen (3x), praten met vrienden,
vrijwilligerswerk zoeken, meer woorden leren, 112
bellen (3x), een formulier invullen, een mbo-opleiding
zoeken, een taxi bellen.
Ik vond dat ze, zonder voorbeeldlijst en zonder sturing
van mij, écht ver waren gekomen.”

Zo ging het: Vuurtoren

“Ik heb deze werkvorm gebruikt nadat we ons eerste leerdoel

hadden afgerond. Ramadan en vakanties waren voorbij en nu
nog weer even opnieuw: waar doen we dit voor?”
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9 TRap-op
Doel van de werkvorm
○○ Leerders denken na over kleine stappen die ze kunnen zetten op weg naar hun 		
concrete leerdoel.
Dit heb je nodig
○○ Per leerder een Werkblad Trap-op
Beschrijving van de werkvorm
1
Wat als…? plenair voordoen
Plenair bevraagt de coach een (vaardige) leerder in de groep over zijn concrete leerdoel.
○○ Wat kan je allemaal doen als je je leerdoel hebt bereikt?
○○ Wat verandert er in jouw leven als je je leerdoel hebt bereikt?
Doel hiervan is de leerder te helpen zijn leerdoel te visualiseren: wat staat er op trede 10?
2
Stappen benoemen
De coach tekent een trappetje met 10 genummerde treden op het whiteboard. Op trede
10 noteert hij het functionele leerdoel van de leerder. De coach bevraagt die leerder waar
hij nu staat ten opzichte van zijn leerdoel en welke stappen hij zouden kunnen zetten om
dichter bij het doel te komen. De coach gebruikt daarbij de zinnen op het werkblad. De
coach zoekt met de leerder naar kleine stappen en benadrukt voor de leerders dat zij
zoeken naar kleine stappen, steeds één tree tegelijk.
3
In duo’s de trap op
In duo’s bevragen de leerders nu elkaar aan de hand het trappetje en de zinnen op het
werkblad. Elke leerder vult vervolgens op het eigen werkblad zijn leerdoel en de concrete
actie in, gericht op een kleine leerstap.
4
Plenaire bespreking
Coach vraagt enkele duo’s van elkaar te vertellen welke concrete leerdoelen ze hebben
genoemd en welke acties ze nu gaan uitvoeren.

Tips en varianten
○○ Je kunt de werkvorm ook fysiek maken door letterlijk een trap in het 		
gebouw te laten beklimmen of de schaalpunten 0 tot 10 uit te zetten op
een lijn in de ruimte.
○○ Kijk na enige tijd eens terug op het trappetje. Waar staat de leerder 		
inmiddels? En hoe komt dat?
Wat ga je
leren?
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Werkblad Trap-op
Naam:
Datum:

Vragen naar leerdoel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aan welk doel wil jij graag werken?
Wat kan je doen als je jouw doel hebt bereikt?
Wat verandert er als je jouw doel hebt bereikt?
Waarom wil je dat graag?
Wat zou je anders doen als je het kan?
Hoe voel je je, als je het kunt?
10

Kijk naar de trap. Op welke tree sta je nu?
Als je één tree hoger staat, wat kan je dan?		
Wat kun je doen om één tree hoger te komen?
Wat heb je nodig om dat te doen?

9
8
7
6
5

4
3
2
1
Ik kan
het niet

0

Einddoel / vuurtoren:

Eerste kleine actie om één tree hoger te komen:

Wat heb ik nodig voor de actie:
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Ik kan
het !

10

Wegwijs

Doel van de werkvorm
○○ Leerders maken hun leerdoel specifiek en concreet.
Dit heb je nodig
○○ Post-its in twee verschillende kleuren (hier: groen en geel)
Beschrijving van de werkvorm
1
Competentie kiezen
Leerders kiezen, vanuit hun eigen brede leervraag of bijvoorbeeld uit een checklist, een
functioneel leerdoel. Bijvoorbeeld:
○○ Ik wil informatie kunnen zoeken op internet;
○○ Ik wil mijn kind kunnen helpen met school;
○○ Ik wil zelf mijn administratie kunnen doen.
2
Modelling
Maak plenair een mindmap (‘leerdoelenspin’) aan de hand van een leerdoel en
demonstreer zo de stappen van rondes 3 en 4.
3
Leerdoelenspin maken in groepjes
Leerders met hetzelfde leerdoel vormen een groepje/duo.
De groepjes/duo’s bedenken welke dingen (handelingen, taken) er allemaal bij dat leerdoel
passen:
○○ Wat kun je allemaal op internet opzoeken?
○○ Waarmee kan je je kind helpen met school?
○○ Wat hoort er allemaal bij je eigen administratie?
Leerders maken met wat ze bedenken een ‘leerdoelenspin’.
4
Specifiek leerdoel kiezen
Leerders bedenken wat ze al kunnen van de genoemde dingen en wat ze nog willen leren.
Leerders plakken drie groene stickers bij de dingen die ze al doen.
Vervolgens plakken zij een gele sticker voor wat ze als eerste willen leren. Ze noteren dit in
het Weekplan.

Tips en varianten
○○ Als leerders geen eigen leerdoel kunnen formuleren, kan een overzicht
van een aantal mogelijke (grofmazige, overkoepelende) leerdoelen
worden ingezet.

Wat ga je
leren?
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Bronnenbak

Doel van de werkvorm
○○ Leerders kunnen zelfstandig zoeken naar bronnen om aan hun leerdoel te werken.
Onder bronnen verstaan we: alle middelen die kunnen helpen om te leren. Het gaat dus
om het antwoord op de vraag: wat heb je nodig om aan je doel te kunnen werken?
○○ Leerders selecteren een bron die ze willen uitproberen.
Dit heb je nodig
○○ Een kleine, overzichtelijke bak met flyers, handgeschreven kaartjes, foto’s van
mogelijkheden om zelfstandig aan leerdoelen te werken, informatie of hulp te krijgen.
Voorbeelden zijn: bibliotheek, Taalhuis, wijkcentrum, oudercoördinator van de
basisschool, specifieke educatieve websites, een specifieke lokale organisatie die
mensen helpt met financiële vraagstukken, etc.
Beschrijving van de werkvorm
1
Introduceren en implementeren
De coach laat de bronnenbak zien en vertelt het doel ervan. De coach zorgt dat het een
vaste plek heeft in de klas en dat leerders naar de bronnenbak verwezen worden indien
nodig.
De bronnenbak is open voor iedereen en kan zowel plenair, in groepjes als individueel
gebruikt worden.
2
Aanvullen
In de loop van de cursus stimuleert de coach de leerders om er ook zelf bronnen in te
doen. De coach bespreekt regelmatig de nieuwe bronnen uit de bak.

Tips en varianten
○○ Zijn er veel bronnen? Dan kunnen ook meerdere bakjes worden
ingericht met bronnen per functioneel leerdoel of meerdere bakjes per
taalvaardigheden enz.
○○ Zorg dat de bronnen actueel blijven. Dat kan op zich een goede taak
zijn voor de leerders zelf.
Hoe ga je
leren?
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Hoe heb jij dat geleerd?

Doel van de werkvorm
○○ Leerders worden zich ervan bewust dat zij voortdurend allerlei vaardigheden leren en
op verschillende manieren leren.
○○ Leerders zien dat leren niet alleen in formele setting plaatsvindt.
Dit heb je nodig
Er zijn geen specifieke benodigdheden bij deze werkvorm.
Beschrijving van de werkvorm
1
Modellen
De coach geeft een paar voorbeelden van wat zij zelf geleerd heeft het afgelopen jaar,
bijvoorbeeld:
○○ Brommer rijden
○○ Pruimenboom snoeien
○○ Harira maken
○○ …
De coach vertelt erbij hoe zij dat geleerd heeft. De coach vraagt wie er ook voorbeelden
heeft. Een paar leerders geven voorbeelden, de coach vraagt door hoe de leerder dat
geleerd heeft.
2
Wat heb jij geleerd?
Elke leerder bedenkt drie dingen die hij het afgelopen jaar geleerd heeft. Hij denkt ook na
over hoe hij dat geleerd heeft.
3
Interviews
Leerders werken in tweetallen en vragen aan elkaar:
○○ Wat heb jij het afgelopen jaar geleerd?
○○ Hoe heb je dat geleerd?
4
Uitwisselen
De coach vraagt enkele leerders te vertellen wat zij gehoord hebben van hun
gesprekspartner (wat en hoe). De coach vraagt welke manier van leren/bron die de
leerders van elkaar gehoord hebben, nieuw voor hen is. En welke interessant is.
Afronding: de coach maakt duidelijk dat iedereen veel vaardigheden heeft, dat je veel
dingen in het leven leert door voordoen en nadoen. Dat we allemaal lerende wezens zijn.

Tips en varianten

Hoe ga je
leren?

○○ Gealfabetiseerde leerders kunnen een werkblad krijgen met de vragen
en de ruimte om hun drie geleerde vaardigheden op te schrijven.
○○ Schuif leerders met bijzondere of nuttige vaardigheden naar voren als
mogelijke helper voor iemand met een overeenkomende leerwens.
○○ Laat stap 2 als huiswerk doen. Voer de stappen 3 en 4 in de volgende
les uit.
○○ Deze werkvorm kan ook anders benut worden door in te zoomen op
de trajectdoelen: wat weten leerders daar al van? Hoe zijn ze daar
gekomen? Welke bronnen hebben ze gebruikt?
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Zo ging het: Hoe heb jij dat geleerd?

“De werkvorm dient precies het doel: ontdekken dat
je een lerend wezen bent en ook informeel steeds
leert. Ook leuk als kennismaking omdat de cursisten
veel verschillende, grappige en persoonlijke
leeronderwerpen blijken te hebben.”

“Het geeft een goede sfeer in de groep en nodigt uit tot
spreken. Het geeft een goed inzicht in leren en in het
bijzonder op het eigen leren.”

Zo ging het: Bronnenbak

“Sommige cursisten verwijzen zelf al naar de
bronnenbak als iemand iets vraagt, het slijt er vanzelf
in als je ‘m een vaste zichtbare plek geeft en er telkens
naar verwijst. Het is fijn om te (laten) zien dat sommige
antwoorden op verschillende plekken te vinden zijn,
dat er meerdere wegen naar Rome leiden, en dat ze
(samen) meer weten dan ze zelf denken.“
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Speeddate

Doel van de werkvorm
○○ Leerders plannen een concrete actie, gericht op hun leerdoel.
○○ Leerders krijgen tips van peercoaches.
Dit heb je nodig
○○ Eventueel: een handout met de vragen bij Ronde 1
Beschrijving van de werkvorm
Leerders worden verdeeld in twee groepen en nemen plaats in een binnenkring en een
buitenkring.
Leerders praten in twee rondes met verschillende medeleerders. De leerders in de
buitenkring zijn de coaches, de leerders in de binnenkring plannen hun actie.
Elke ronde duurt drie minuten.
1
Ronde 1
De leerders in de buitenkring stellen de volgende vraag aan de leerders in de binnenkring:
○○ Welke actie ga jij komende week doen? Dus: Wat ga je doen om jouw doel te bereiken?
○○ Hoe ga jij het aanpakken?
○○ Hoe ga je je voorbereiden?
○○ Wanneer en waar ga jij je actie uitvoeren?
Daarna geeft de leerder-coach een tip.
Zet de vragen op het bord of deel ze uit op een blaadje.
2
Ronde 2
Na drie minuten schuift de buitenkring door, de binnenkring blijft staan. Er ontstaan nieuwe
tweetallen.
De oefening wordt herhaald met dezelfde actie of een tweede actie.
Daarna geeft de leerder-coach weer een tip.
3
Herhaling
De leerders in de twee kringen wisselen van kring: de leerders in de binnenkring gaan naar
buiten en vv. De leerders doen de twee rondes opnieuw: nu zijn de andere leerders coach.
4
Eventueel: noteren in het weekplan
De leerders denken na over de tips die ze hebben gekregen voor hun actie (nadat
ze indien nodig tussen hun twee besproken acties hebben gekozen), en schrijven de
uiteindelijke actie en voornemen voor aanpak en planning in hun Weekplan (zie Werkvorm
14).
Tips en varianten
○○ Voeg eventueel vragen toe voor gevorderde leerders, bijvoorbeeld: Heb
je iets speciaals nodig? Hoe ga je tijd maken? Wat is een goede plaats
voor deze actie?
○○ Leerders voor wie de voorgestelde vragen te complex zijn, kunnen zich
beperken tot één vraag en één tip. Deze vragen slijpt de coach vooraf
in, bijvoorbeeld door een taalriedel.
Hoe ga je
leren?
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14 Werken met het
		weekplan
Doel van de werkvorm
○○ Leerders kijken terug op hun leeractiviteiten van de afgelopen week.
○○ Leerders bespreken het verloop en de voortgang van hun leeractiviteiten met
medeleerders.
Dit heb je nodig
○○ Werkblad Samen leer je meer
○○ Weekplan, zie Werkblad Weekplan (2 pagina’s)
Beschrijving van de werkvorm
1
Even denken
Als het Weekplan regelmatig terugkomt en leerders gewend zijn om te werken met het
Weekplan, dan begint de sessie met terugkijken:
Elke leerder kijkt terug op de afgelopen week en vult het Weekplan in.
De vragen die aan de orde komen, zijn:
○○ Wat ging goed tijdens het oefenen?
○○ Wat kan beter?
Als de leerders voor het eerst met het Weekplan werken, dan start de bijeenkomst met
vooruitkijken. Leerders noteren dan wat ze de komende week gaan doen.
2
Instructie samenwerken
De coach bespreekt met de leerders de afspraken rond samenwerken.
Zie het Werkblad Samen leer je meer.
3
Samen bespreken
Leerders werken in drietallen. Ze bespreken voor elk lid van de subgroep de vragen.
Telkens wordt één leerder bevraagd. De andere twee leerders stellen de vragen en
stellen ook vragen ter verduidelijking. Ze geven de leerder ook een compliment voor de
uitgevoerde activiteit.
In drie rondjes komt zo elke leerder van het drietal aan de beurt.

Tips en varianten
○○ Leerders die moeite hebben met schrijven, kunnen zich voorbereiden
door over de vragen na te denken. Ze hoeven het antwoord niet te
noteren.
○○ Aanvullend kunnen leerders elkaar bevragen over hun volgende stap:
wat ga je komende week doen, hoe pak je het aan, wat heb je nodig?
Ze kunnen elkaar ook een tip geven.
Hoe ga je
leren?
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Werkblad Samen leer je meer

Regels:

○○ Jullie werken in groepjes van twee of drie.
○○ Iedereen krijgt een beurt.
○○ Praat niet door elkaar.

Per beurt:

○○ Leerder A stelt de vragen.
○○ Leerder B geeft antwoord.
○○ Leerder A (en C) geven een compliment: zeg wat je goed vindt.

Samen terugkijken:

1 Wat heb je deze week gedaan?
2 Hoe heb je het aangepakt?
3 Hoe heb je geleerd?
Bijvoorbeeld: van een website, uit een boek, met hulp van andere mensen
4 Wat is goed gelukt? Hoe kwam het dat het lukte?
5 Hoe voel je je nu?
6 Wat is niet gelukt en hoe kwam dat?
7 Wat heb je ervan geleerd?
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Werkblad: Weekplan
Je ‘grote doel’

Wat wil je leren?

Waarom is het belangrijk voor je?

Hoeveel tijd kost het, denk je?

Wanneer ben je tevreden?
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Werkblad: Weekplan

Deze week: vooruitkijken

Datum:
Hoe werk je deze week aan je doel? Wat ga je doen?

Hoe ga je het doen?

Heb je hulp nodig? Aan wie vraag je hulp?

Wanneer ben je tevreden?

Deze week: terugkijken

Wat ging goed?

Wat zou je de volgende keer anders doen?
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Zo ging het: Speeddate

“Deze oefenvorm heb ik in de laatste les voor de
zomervakantie gedaan. De vraag was: Hoe ga je in de
zomervakantie Nederlands oefenen?“

Zo ging het: Werken met het weekplan

“Leerders vinden het de moeite waard en begrijpen dat
het nog niet vlekkeloos gaat. Dat het een nieuwe vorm
van werken is, die tijd vergt.”
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Tafelkleedje

Doel van de werkvorm
○○ Leerders helpen elkaar om bronnen of acties te bedenken die zij kunnen gebruiken bij
het werken aan hun leerdoel.
○○ Leerders selecteren een bron die ze willen uitproberen.
Dit heb je nodig
○○ Tafelkleedjes: A4-vellen met in het midden een vierkant en vandaaruit vier lijnen naar
de zijkanten van het vel, zoals in het voorbeeld. Elke leerder heeft dus een eigen ‘hoek’
van het kleedje.

DigiD gebruiken

○○ Voor de alfaklas: eventueel potloden, stiften of tijdschriften, scharen, lijm
Beschrijving van de werkvorm
1
Eerste ronde
Leerders werken in groepjes van vier rond hetzelfde leerdoel (een gezamenlijk leerdoel
of het doel van één van de groepsleden). Elk groepje kan de werkvorm een paar keer
uitvoeren, telkens rond een ander leerdoel, zodat alle leerdoelen van de leerders in het
groepje aan bod komen.
Het leerdoel wordt opgeschreven in het middelste vierkantje. In de eerste ronde bedenken
de leerders individueel voor het leerdoel mogelijke bronnen en schrijven hun ideeën op
‘hun’ hoek van het tafelkleedje. Zo nodig doet de coach ook enkele suggesties.
2
Tweede ronde
De groepjes bespreken hun ideeën per leerdoel. De leerders met het betreffende leerdoel,
selecteren individueel één tot drie bronnen die ze willen uitproberen. Zij schrijven die in het
middelste vakje met hun naam erbij.
3
Weekplan invullen
Elke leerder noteert zijn bron(nen) in zijn Weekplan (Werkvorm 14) of portfolio en noteert
hoe en wanneer hij de bron gaat uitproberen.
Tips en varianten

Hoe ga je
leren?

○○ Deze werkvorm kan ook ingezet worden bij het plannen van acties.
○○ Als leerders dat aankunnen, doen ze nog een extra ronde. De groepjes
geven dan na de 1e ronde hun tafelkleedje door aan het volgende
groepje, dat de ideeën aanvult met verdere opties. Daarna komt het
tafelkleedje weer terug bij het oorspronkelijke groepje en volgt ronde 2.
○○ Leerders hangen hun tafelkleedje op in het lokaal of bewaren ze in een
groepsportfolio ter inspiratie voor andere leerders met (nu of op den
duur) dezelfde leerdoelen.
○○ Voor alfaleerders kan de oefening ook mondeling gedaan worden. Ook
kunnen alfaleerders tekenen of met plaatjes werken.
○○ Zet de ideeën op kaartjes voor in de Bronnenbak (Werkvorm 11).
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Actiefoto

Doel van de werkvorm
○○ Leerders worden gestimuleerd en gemotiveerd om hun actie uit te voeren.
○○ Leerders leren van elkaar en kunnen hun eigen acties beter uitvoeren.
○○ Er ontstaat (meer) groepsbinding, cursisten leren elkaar (nog beter) kennen.
Dit heb je nodig
○○ Een WhatsAppgroep van de leerders in de groep
○○ Leerders die weten hoe ze een foto maken met hun mobiel en hoe ze die foto in de
WhatsAppgroep plaatsen (zo nodig eerst oefenen)
○○ Voor elke leerder een kaartje met daarop de vier reflectievragen:
- Wat heb je gedaan?
- Hoe ging het?
- Wat was het resultaat?
- Wat heb je geleerd?
Beschrijving van de werkvorm
1
Foto’s maken
Leerders maken individueel een foto tijdens het uitvoeren van hun eigen actie of van het
resultaat van hun actie buiten de les en sturen deze naar de WhatsAppgroep. Benadruk
dat de actie goed zichtbaar moet zijn op de foto.
2
Presentatie
In de eerstvolgende les presenteert een aantal leerders hun foto.
Stap 1: De leerder beschrijft voor de klas wat er op de foto te zien is.
Stap 2: Een leerder uit de groep bevraagt de presentator aan de hand van de vier vragen.
Stap 3: Leerders en coach geven de presentator concrete feedback met een tip en een 		
compliment.

Tips en varianten

Acties
uitvoeren
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○○ Bespreek niet meer dan twee of drie foto’s per les.
○○ WhatsApp nodigt uit tot non-verbale reacties met emoticons, maar dat
is nog geen inhoudelijk feedback. Als er wel al een inhoudelijk gesprek
over de foto in WhatsApp op gang is gekomen, volstaat wellicht een
korte terugkoppeling in de klas.
○○ De groep kiest één of twee leerders die bijhouden of iedereen een foto
heeft geplaatst. Deze stimuleren de ontbrekende leerders om hun actie
nog uit te voeren en te fotograferen.
○○ Leerders printen hun foto uit en nemen die op in hun portfolio, waarbij
ze eventueel nog wat toelichting voor zichzelf schrijven en/of het
concrete compliment dat zij gekregen hebben.
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Reporter

Doel van de werkvorm
○○ Leerders worden zich bewust van hun gekozen aanpak.
○○ Leerders versterken hun reflectievaardigheid.
○○ Leerders leren van elkaars acties.
Dit heb je nodig
○○ Telefoon met opnamefunctie
Beschrijving van de werkvorm
1
Een taak uitvoeren
Leerders werken in duo’s. Leerder 1 voert een actie uit in relatie tot zijn leerdoel.
Bijvoorbeeld: een vraag stellen in de winkel, een e-mail schrijven, iets opzoeken op
internet. Leerder 2 filmt leerder 1. Laat leerders vooraf samen afspreken wat er in beeld
mag komen.
2
Terugkijken 1
Leerders bekijken samen de opname door steeds fragmenten van 30 seconden te
bekijken.
Leerder 1 benoemt wat hij doet.
3
Terugkijken 2
De leerders bekijken de opname nogmaals.
Leerder 2, de reporter, mag nu vragen stellen, bijvoorbeeld:
○○ Wat deed je hier precies?
○○ Waarom deed je het zo?
○○ Wat is het voordeel van deze aanpak?
○○ Ging het zoals je wilde?
○○ Wat heb je geleerd van je actie?
○○ …
4
Wat heb je geleerd?
Leerder 2 benoemt nu wat hij heeft geleerd door de observatie van en het gesprek met
leerder 1. Dit wordt plenair gedeeld in de groep.

Acties
uitvoeren

Tips en varianten
○○ De werkvorm is minder geschikt als de leerdoelen betrekking hebben
op privacygevoelige zaken, zoals inloggen met DigiD.
○○ Maak met de groep heldere afspraken over het gebruik van de opname
en ruim een plenair moment in waarin alle leerders de opnames
wissen. Of zorg dat leerders gefilmd worden met hun eigen telefoon.
○○ Afhankelijk van het niveau van de groep, hun ervaring met coaching
en het onderling vertrouwen, brengt de coach meer of minder structuur
aan in de werkvorm, met name in de fase van ‘Terugkijken 2’. De coach
kan deze fase ook eerst voordoen door plenair één van de opnames te
bekijken. De coach stelt daarbij de vragen.
○○ Leerders kunnen de vragen eerst samen bedenken, maar de coach
kan ook de vragen aanreiken die de leerders moeten stellen, op het
bord of op kaartjes.
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18 Samen met een
		toetsenbord
Doel van de werkvorm
○○ Leerders leren een digitale handeling uitvoeren door gezamenlijk te proberen, te
verbeteren en te reflecteren.
Dit heb je nodig
○○ Een computer met een toetsenbord met bluetooth-verbinding
○○ Een beamer of digibord waarop het computerscherm is geprojecteerd
○○ Bij voorkeur: stoelen die in een halve cirkel staan, zodat leerders dicht bij elkaar zitten
en bijna fysiek betrokken zijn bij de actie
○○ Eventueel: één tafeltje in het midden met het toetsenbord en muis en de stoelen
ernaast. Zolang de leerders maar niet in een schoolse opstelling bij elkaar zitten, naar
de projectie gericht zijn en makkelijk van plaats kunnen verwisselen
○○ Optioneel: een flap of whiteboard met stift
Beschrijving van de werkvorm
1
Samenwerkend leren
De leerders zitten in de halve kring en gaan gezamenlijk iets zoeken of bestellen op
internet of een taaltaak op internet uitvoeren. Eén cursist begint en neemt het toetsenbord
voor zich. Zijn handelingen en resultaten daarvan zijn op het grote scherm te zien voor
iedereen.
De coach begeleidt de groep door vragen te stellen met betrekking tot het (leer-)proces:
Wat doe je nu? Wat is het resultaat? Hoe kun je het anders doen? Wat leer je hiervan?
Kan iemand helpen?
De coach zorgt ook dat het toetsenbord op gezette tijden overgedragen wordt aan een
andere leerder.
Bij alle stappen wordt even stilgestaan – om te voorkomen dat het een eenmansactie
wordt en er resultaat is voordat de observerende cursisten weten wat er gebeurd is.
Afhankelijk van het niveau van de groep en het type handeling, kan één leerder de taak
krijgen om op flap/whiteboard de stappen of de succesfactoren van de handeling te
noteren. De groep formuleert dan eerst de betreffende stap of succesfactor.
2
Zelf doen
Leerders gaan nu achter hun eigen computer, individueel of in duo’s, eenzelfde handeling
uitvoeren (iets bestellen via internet of hetzelfde formulier invullen maar dan met de eigen
gegevens).

Tips en varianten
○○ Deze werkvorm past bij leerdoelen rond digitale vaardigheden,
maar kan ook ingezet worden om samen te werken aan praktische
leerdoelen als het vinden van een goedkope stofzuiger of informatie
over verhuizen.

Acties
uitvoeren
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Wie wil het voordoen?

Doel van de werkvorm
○○ Leerders maken kennis met een actie door modelling van een medeleerder.
○○ Leerders maken kennis met YouTube als bron om van alles te leren.
○○ Zij leren:
- hoe je de actie uitvoert (gericht op ‘de juiste stappen’) en/of
- hoe je probeert een actie uit te voeren en omgaat met mislukte pogingen, 		
onzekerheid over een volgende stap enz. (gericht op het leerproces).
○○ De leerders oefenen zelf met de actie en kijken erop terug.
Dit heb je nodig
○○ Een YouTube-filmpje met een tutorial, aansluitend bij de belangstelling van de groep
○○ Flappen / bord / waarop mogelijke, ter plekke uit te voeren acties bij een leerdoel van
de groep staan. Denk aan inloggen in Magister, een online sollicitatieformulier invullen,
telefonisch een afspraak maken bij de tandarts, bij de bibliotheek advies vragen over
geschikte leesboeken voor jouw niveau, een schrijfproduct verbeteren aan de hand van
de feedback van de docent
○○ Een leerder die een van deze acties wel wil voordoen of proberen voor de groep
Beschrijving van de werkvorm
0
Voorbereiding
De coach bespreekt het thema leren door voordoen en nadoen. De coach laat een
YouTube-filmpje zien en bespreekt met de groep hoe je kunt leren door kijken en nadoen.
Leerders kennen deze manier van leren ongetwijfeld ook uit hun eigen leven.
1
Een leerdoel kiezen
De groep kiest een leerdoel waarmee ze wil werken. Dat kan spontaan ontstaan naar
aanleiding van de vraag van één of meer leerders. De coach kan dit ook structureren,
bijvoorbeeld door de opbrengst van een eerdere inventarisatie van leerdoelen en mogelijke
acties bij een leerdoel op het bord te zetten. Wanneer de leerders (in subgroepjes) aan
verschillende leerdoelen werken, zorg dan per leerdoel voor een overzicht van acties.
2
Selectie van de actie
Leerders bedenken en bespreken met elkaar welke acties ter plekke kunnen worden
uitgevoerd (bijvoorbeeld via de computer, beamen van een Word-document of formulier,
een live gesprek, telefoon op de speaker of in een rollenspel). Ze kiezen welke actie zij
willen proberen in de (sub)groep. Leerders vragen elkaar wie die actie wil voordoen (de
A-leerder).

Acties
uitvoeren

41

(vervolg)
3
Actie uitvoeren en erop reflecteren
Coach en leerders bespreken plenair wat de A-leerders en wat de observanten (de
B-leerders) gaan doen.
Wat doet de A-leerder?
○○ De leerder denkt eerst na: Wat ga ik doen?
○○ De leerder voert uit:
- Hij doet de actie (langzaam) voor.
- (Als de leerder het aankan, vertelt de leerder bij elke stap wat hij doet en wat hij
denkt.)
○○ Hij vertelt na elke stap wat het resultaat is.
○○ Als iets niet gaat zoals de leerder bedoelde, dan vertelt de leerder wat er niet lukte
(bijvoorbeeld ‘ik ging te snel’, ‘dit is toch de verkeerde website’, ‘ik ben vergeten te
vragen waar ik moet zijn’). De leerder vertelt dan wat hij gaat doen om het nog een keer
te proberen.
○○ De leerder geeft antwoord op vragen van de anderen.
Wat doen de B-leerders?
○○ Leerders kijken naar wat de A-leerder doet en luisteren naar wat hij zegt.
○○ Als het niet meteen goed gaat, dan blijven de leerders kijken en luisteren: zij laten de
A-leerder zelf nadenken over hoe hij verder gaat.
○○ Als de A-leerder klaar is, dan denken de leerders na: is het doel bereikt? Wat ging er
goed in de actie?
○○ De leerders stellen vragen aan de A-leerder over het resultaat en over hoe hij het
gedaan heeft.
4
Reflectie op eigen actie
Leerders denken na over hun eigen, volgende (leer)stap: kunnen zij zelf proberen wat zij
net hebben gezien? Wat hebben zij nog nodig om dit te kunnen? Wat zouden ze eventueel
anders willen doen?

Tips & Varianten
○○ Geef leerders de instructie ook op papier.
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Zo ging het: actiefoto

“Het is een hele leuke, stimulerende en makkelijke
werkvorm. De leerder kreeg direct positieve reacties
van collega’s op de geplaatste foto. Complimenten
waren dan al binnen!“

Zo ging het: tafelkleedje

“De cursisten begrepen de werkvorm snel. En
bedachten tips voor elkaar.“

Zo ging het: Doorgeeftoetsenbord

“De hele groep werkte actief met elkaar samen tijdens
het uitvoeren van deze werkvorm en hielp elkaar bij het
verslag doen van het leerproces en het resultaat ervan
voor in hun portfolio.
De cursisten waren trots op de informatie die ze
zelfstandig hadden verzameld en op hun verslag.
De uitwisseling van informatie ging door na de les en in
volgende lessen vroeg men vaak naar het toetsenbord om
vervolgens iets op te zoeken of te laten zien.”
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Minispreekbeurt

Doel van de werkvorm
○○ Leerders vertellen over een uitgevoerde actie, over hun aanpak en de uitkomst van hun
handelen.
○○ Leerders inspireren elkaar.
Dit heb je nodig
Er zijn geen specifieke benodigdheden bij deze werkvorm.
Beschrijving van de werkvorm
1
Voorbereiden
Enkele leerders gaan kort vertellen over hun actie van de afgelopen week.
Zij krijgen maar 1 minuut spreektijd. In die tijd vertellen zij:
○○ Hoe heb je je voorbereid op je actie?
○○ Hoe ging het? Wat ging goed en wat kon beter?
○○ Wat is het resultaat?
○○ Hoe was het om te doen?
Alle leerders krijgen eerst een paar minuten om zich voor te bereiden.
2
Minispreekbeurt
Enkele leerders die dat willen, vertellen plenair over een actie die zij hebben uitgevoerd,
bijvoorbeeld online een afspraak maken met de gemeente, zich inschrijven bij een
vrijwilligerscentrale, een gesprek voeren met de leerkracht van de school van zijn of haar
kind. De leerder gaat in op de vier punten.
3
Vragenrondje
Enkele andere leerders in de groep stellen een vraag over voorbereiding, proces of
uitkomst van de actie.
4
Volgende leerder
Eventueel is hierna een andere leerder aan de beurt.
Beperk je tot enkele leerders per bijeenkomst.

Tips en varianten

Hoe ging
het?
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○○ In plaats van terugkijken op een concrete actie kan deze werkvorm
ook terugkijken op eerder leren, vóór en buiten de cursus. Vooral
zaken waarin één leerder uitblinkt, zijn geschikt. Bijvoorbeeld: in een
traject Digitale Vaardigheden maakt één leerder gebruik van Skype. De
leerder vertelt hoe hij dit geleerd heeft en wat het heeft opgeleverd. Of
in een taalcursus is er een leerder die vrijwilligerswerk doet. Hoe komt
zij aan dat werk, wat leert ze hierdoor?
○○ De coach kan de leerder op weg helpen door vragen te stellen wanneer
hij vastloopt.
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Over de streep

Doel van de werkvorm
○○ Leerders reflecteren op hun acties van de afgelopen week of periode: op leerproces en
leeropbrengst.
○○ Leerders laten elkaar zien wat ze voor elkaar gekregen hebben of aan inzicht hebben
verworven.
Dit heb je nodig
○○ Ruimte in het lokaal, tafels aan de kant
○○ Schilderstape, waarmee een lijn op de vloer kan worden getrokken
Beschrijving van de werkvorm
Leerders gaan aan één kant van de ruimte staan. De coach nodigt leerders uit om naar de
overkant de lopen als ze aan criterium x of y voldoen.
De coach bevraagt twee ‘overlopers’ vervolgens op proces of resultaat.
Daarna gaan alle leerders weer terug naar één kant van het lokaal en wordt de volgende
vraag gesteld.
De coach zorgt ervoor dat alle leerders de kans krijgen naar de overkant te lopen, ook als
zij geen actie hebben uitgevoerd.
Mogelijke vragen, afhankelijk van de trajectdoelen:
○○ Loop over de streep als je deze week Nederlands hebt gepraat/ de computer hebt
gebruikt/ iets hebt geschreven/ je actie uitgevoerd hebt.
○○ Loop over de streep als je deze week iets nieuws hebt geleerd.
○○ Loop over de streep als je actie van deze week succesvol was.
○○ Loop over de streep als je trots bent op jezelf.
○○ Loop over de streep als je tips wilt om tijd te maken om te leren.
○○ Loop over de streep als je liever samen met een andere leerder een actie doet.
○○ Loop over de streep als je wilt vertellen waarom jouw actie niet lukte/ als je een idee
hebt hoe het volgende keer wel gaat lukken.
○○ Loop over de streep als je plezier had in je actie.
○○ Loop over de streep als je nu veel meer durft dan een paar maanden geleden.
○○ Loop over de streep als je deze week iets voor het eerst alleen hebt gedaan.
○○ Loop over de streep als je iets geleerd hebt van wat je net gehoord hebt van
medeleerders.
○○ Loop over de streep als….
Zorg dat de overloper altijd reden heeft om trots te zijn dat hij overloopt. Dus niet ‘loop over
de streep als jouw actie mislukte’, maar ‘… als je wilt vertellen waarom het niet lukte’.
Tips en varianten
○○ Bij gevorderde leerders kun je ook een leerder de rol geven van
gespreksleider.
○○ De werkvorm kan -met andere vragen- ook worden ingezet om een
gesprek over leerdoelen uit te lokken.
Hoe ging
het?
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Vlaggetjeslijn

Doel van de werkvorm
○○ Leerders vieren hun successen en krijgen zelfvertrouwen.
Dit heb je nodig
○○ Een gespannen touw, kleine knijpertjes, plakband of een nietmachine en tot vlaggetjes
geknipte A4 vellen in kleuren of een kant en klare lijn met papieren vlaggetjes
Beschrijving van de werkvorm
Wekelijks maken leerders een vlaggetje over de actie die ze die week gedaan hebben.
Bijvoorbeeld: een afspraak met de juf van school gemaakt, een boekje voorgelezen aan
kind, een formulier ingevuld op internet, een gesprekje gevoerd met een collega in de
pauze, tien nieuwe woorden verzameld en in een woordenschrift opgenomen.
Voor leerders in alfabetiseringsgroepen kan dat in de vorm van een steekwoord of met
behulp van een plaatje of geprinte foto.
Leerders zetten hun naam erbij en hangen de vlag aan de lijn. Leerders nemen de tijd om
met de groep even naar die mooie, vrolijke, gevulde vlaggetjeslijn te kijken en het succes
te voelen. De lijn wordt steeds langer en gevulder.

Tips en varianten
○○ De leerders nemen hun vlaggetjes op in hun portfolio. Dat kan aan het
eind van de cursus, of eerder als de vlaggetjeslijn vol is. Besteed bij
individuele gesprekken aandacht aan het portfolio om de voortgang van
de cursist inzichtelijk te maken.
○○ In plaats van vlaggetjes kunnen de leerders ook hun foto (zie werkvorm
16, Actiefoto) aan de lijn hangen (een ‘Actielijn’).
Hoe ging
het?
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Goed zeg!

Doel van de werkvorm
○○ Leerders reflecteren op het proces en resultaat van hun actie.
○○ Leerders focussen op de positieve effecten van acties.
○○ Leerders geven elkaar complimenten en krijgen daardoor zelfvertrouwen.
Dit heb je nodig
○○ Het werkblad Goed zeg!
○○ Een of een paar korte formules op het whiteboard, waarmee complimenten
geformuleerd kunnen worden:
- Goed dat je …
- Complimenten voor …
- Ik vind het knap dat je …
- Ik leer van jou dat …..
Beschrijving van de werkvorm
1
Individueel terugkijken
Leerders vullen het Werkblad Goed zeg! in.
2
Plenaire presentatie van de individuele reflectie
Vijf leerders (van verschillende subgroepen, verschillende taalniveau of verschillende mate
van geslaagde actie) vertellen voor de groep over hun actie aan de hand van de vragen op
het werkblad.
Na elke presentatie complimenteren de medeleerders en de coach de leerder met
positieve, effectieve feedback op proces en/of resultaat. Positieve en effectieve feedback is
concreet. Voorbeelden daarvan zijn:
○○ Goed dat je de nieuwe woorden opgeschreven hebt en ze elke avond doorleest.
○○ Wat knap dat je het tóch geprobeerd hebt, terwijl je zenuwachtig was.
○○ Complimenten voor je presentatie. Je kunt goed vertellen wat je gedaan hebt en wat je
ervan geleerd hebt.
○○ Fijn dat je tijd hebt gemaakt voor je actie. Dat is echt knap met drie kinderen.
○○ Het is zo leuk dat je gewoon blijft lachen als je actie niet helemaal gelukt is!
○○ Ik vind het goed van je dat je gewoon hulp gevraagd hebt.
○○ …

Tips en varianten

Hoe ging
het?

○○ Als het Werkblad Goed zeg! nog te veel gevraagd is, zet dan de drie
smileys op drie kaartjes en geef elke leerder zijn eigen setje waarmee
hij zijn eigen actie evalueert. Eventueel kunnen sterke leerders wat
doorvragen bij hun medeleerders.
○○ Als de leerders nog moeite hebben met de taal, kan de coach
complimenten aanreiken op kaartjes. Een leerder vertelt over zijn
actie. Andere leerders kiezen een complimentkaartje en houden
dit omhoog of lezen het voor. Gebruik hiervoor het Werkblad
Complimentenkaartjes.
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Werkblad Goed zeg!

Hoe ging het?
Datum actie:
Wat heb je gedaan?

Hoe ging het?

Wat heb je geleerd?

Wat doe je de volgende keer anders?

Heb je een tip voor de anderen?
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Werkblad Complimentenkaartjes

Wat goed dat je tijd gemaakt
hebt!

Wat goed dat je het nog een
keer gedaan hebt!

Wat goed dat je dit hebt
verteld!

Wat fijn dat je dit hebt verteld.
Dit ga ik ook doen!

Wat goed dat je hulp
gevraagd hebt.

Dit wil ik ook, want …

Wat knap dat je Nederlands
gepraat hebt.

Wat fijn dat het gelukt is.

Dit vind ik zo goed van jou:
….

Wat goed dat je blijft lachen.
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Rood-wit-blauw

Doel van de werkvorm
○○ Leerders reflecteren op hun acties: leerproces, leeropbrengst en hun volgende stap.
Dit heb je nodig
○○ Vragen op kaartjes in drie kleuren, per kaartje een vraag uit het Werkblad Rood-witblauw
- Op de rode kaartjes komen vragen gericht op de leeropbrengst, het resultaat van
de actie in relatie tot het leerdoel.
- Op de witte kaartjes komen de vragen gericht op de leerproces en leren leren.
- De vragen op de blauwe kaartjes zijn gericht op de beleving, het gevoel bij het 		
leerproces.
Elk groepje leerders krijgt een complete set kaartjes
Beschrijving van de werkvorm
1
Elkaar bevragen
Leerders werken in groepjes van drie of vier personen.
Eén leerder van elk groepje vertelt in één zin wat hij heeft gedaan, bijvoorbeeld: ik heb
een sollicitatieformulier ingevuld. Of: ik heb telefonisch een afspraak gemaakt met de
bedrijfsarts.
Vervolgens stellen de andere (twee of drie) leerders om beurten vragen: eerst trekt een
van hen ‘blind’ een rood kaartje, dan trekt de volgende leerder een witte vraag, tot slot trekt
een leerder een blauwe vraag.
Na de bespreking van de actie van de eerste leerder, is de actie van de tweede leerder
aan de beurt en stellen de anderen vragen.
2
Wat kan jij gebruiken?
Leerders denken na over welke ‘tips’ of voorbeelden van leren zij zelf willen gebruiken.
(De effectiviteit van deze stap is een beetje afhankelijk van de opbrengst van de werkvorm:
de coach kan deze laatste stap eventueel achterwege laten.)

Tips en varianten

Hoe ging
het?
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○○ Pas indien nodig de vragen aan het niveau van de leerders aan of laat
te moeilijke vragen achterwege.
○○ De coach kan deze werkvorm indien nodig eerst plenair voordoen met
een van de groepjes, waarbij de coach de vragen kan stellen en/of de
leerders in het groepje plenair kan instrueren.
○○ Voor veel mensen (en niet alleen leerders) is het lastig om onderscheid
te maken tussen resultaat, proces en beleving. Pas je verwachtingen
dus aan. Vestig eventueel de aandacht op een aantal ‘adequate‘
antwoorden.
○○ Plastificeer de kaartjes eventueel, zodat je ze vaker kunt gebruiken.

Werkblad Rood-wit-blauw
De cursief gedrukte vragen zijn moeilijker en kunnen eventueel weggelaten worden.
De rode vragen zijn gericht op de leeropbrengst, het resultaat van de actie in relatie tot het
leerdoel.
o
Wat wilde je leren? Wat was je doel?
o
Wat heb je geleerd?
o
Wat gaat nu beter?
o
Wat moet je nog doen om het beter te kunnen?
o
Wat vind je nog moeilijk?
o
Wat ging anders dan je dacht?
o
Wat ging precies hetzelfde als je dacht?
o
Heb je alles gedaan wat je wilde doen? Zo nee: wat heb je nog niet gedaan?
o
Wat kun je nu, wat je eerst niet kon?
De witte vragen zijn gericht op de leerproces en leren leren.
o
Wat heb je gedaan?
o
Hoe vaak heb je dit gedaan?
o
Heb je hulp gekregen? Welke hulp was dit?
o
Wat wil je nog oefenen?
o
Hoe ga je verder oefenen?
o
Heb je een tip voor mij, als ik dit ook wil doen?
o
Waar heb je op gelet toen je dit deed?
o
Hoe vaak heb je het gedaan voordat het goed ging?
o
Wat ga je volgende keer weer zo doen?
De blauwe vragen zijn gericht op de beleving, het gevoel bij het leerproces.
o
Wat vond je leuk om te doen?
o
Wat vond je minder leuk om te doen?
o
Hoe vond je het om je actie te doen?
o
Hoe voel je je, nu je dat kunt?
o
Wat vond je leuker dan je dacht?
o
Wat vond je makkelijker dan je dacht?
o
Wat vond je moeilijk om te doen?
o
Waar ben je trots op, waar ben je tevreden mee?
o
Wat is er voor je veranderd, nu je dit kunt?
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Zo ging het: Minispreekbeurt

“Ik heb bewust de eerste keren leerders gevraagd die
zeer bescheiden en/of onzeker over zichzelf zijn, en
ze hebben zichzelf én hun medeleerders verbaasd en
geïnspireerd. Het werkt motiverend en inspirerend en
bovendien geeft het een leerder zelfvertrouwen om te
durven spreken voor een groep.”

“Als ze er een praatje over moeten houden, heel kort,
wordt het toch belangrijker om de actie ook echt te
doen.
Als je er elke les een gewoonte van maakt, en als de
sfeer maar veilig genoeg is, krijg je de meeste mensen
ook wel aan het praten in de klas.”

Zo ging het: Vlaggetjeslijn

“Leerders vinden het leuk en nuttig.
Ze kunnen nalezen wat ze gedaan hebben.”

Zo ging het: rood-wit-blauw

“De kleuren en het ‘kaartjes trekken’ maakt het speels
en het is heel duidelijk van vorm.”

“Iedereen kwam aan bod, ook de wat meer schuchtere
leerders. Het is een mooie manier om mensen te
laten reflecteren op hun leeropbrengst en te laten
evalueren (of hen op een evaluerend eindgesprek voor
te bereiden).”
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