
Pilot Leren leren so zml - deel 2 - april 2019 

Informatieflyer pilot Leren leren so zml 8 tot en met 12-jarigen 

Wat houdt het pakket Leren leren in? 

Het doel van het pakket Leren leren is het leerpotentieel van leerlingen in kaart brengen: welk niveau kan 

de leerling bereiken met passende begeleiding? Je beoordeelt met het pakket Leren leren vaardigheden als 

zelfstandig werken, om hulp vragen en reflecteren op eigen werk aan de hand van een checklist en 

praktische opdrachten. De resultaten kun je gebruiken in het kader van opbrengstgericht werken, bij het 

vaststellen van het ontwikkelingsperspectief en het volgen van de ontwikkeling van een leerling. 

Hoe ziet de checklist eruit? (Deel 2 van de pilot: 1 april t/m 19 april 2019) 

De checklist is nog in ontwikkeling. De informatie die we hier geven is onder voorbehoud. 

De checklist bevat zeven schalen met stellingen over vaardigheden van Leren leren die leerlingen kunnen 

inzetten bij het uitvoeren van taken / praktische opdrachten. De volgende aspecten komen aan bod: 1) 

Oriëntatie, voorbereiden en plannen, 2) Uitvoeren, 3) Monitoren, reflecteren en evalueren, 4) Aandachtig 

werken, 5) Gemotiveerd werken, 6) Werken zonder gedragsproblematiek en 7) Zelfstandig werken en hulp 

vragen. Je beoordeelt steeds per stelling in welke mate deze van toepassing is op de leerling. Het invullen 

van de checklist kost vermoedelijk 10 minuten per leerling. 

In de brief die bij deze informatieflyer hoort, lees je hoe je jouw school kunt aanmelden voor deel 2 van de 

pilot. Aanmelden kan t/m 1 maart 2019. 

Hoe zien de praktische opdrachten eruit? (Deel 1 van de pilot: 14 januari t/m 1 maart 2019) 

De praktische opdrachten zijn nog in ontwikkeling. De informatie die we hier geven is onder voorbehoud. 

In de praktische opdrachten gaat de leerling aan de slag met een stappenplan. De opdrachten bestaan uit 

vier fasen: 1) oriënteren, 2) voorbereiden, 3) uitvoeren en 4) evalueren en reflecteren. Je neemt de 

praktische opdracht individueel af bij een leerling. Terwijl de leerling de opdracht uitvoert, observeer je hoe 

de leerling dat doet. De duur van een afname is 20 à 30 minuten (inclusief beoordeling). Tijdens en na de 

afname voer je korte leergesprekken met de leerling en vul je het beoordelingsformulier in. Voor elke 

praktische opdracht ontwikkelen we een makkelijke, een iets moeilijkere en een moeilijke variant. Het is de 

bedoeling dat je de variant kiest die naar jouw inschatting het beste past bij wat de leerling aankan. 

De praktische opdracht moet uitdagend zijn, maar mag niet te makkelijk of veel te moeilijk zijn. 

Deel 1 van de pilot (afname Praktische opdrachten) loopt momenteel. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

Helpen mag 

Anders dan bij de afname van LVS-toetsen mag je de leerling wél helpen bij het maken van een praktische 

opdracht uit het pakket Leren leren. De opdrachten zijn opgezet volgens de principes van een ‘dynamic 

assessment’. Dit is een vorm van toetsend leren waarbij toetsen, onderwijzen en leren volledig geïntegreerd 

zijn. Door waar nodig hulp te bieden, zie je wat de leerling al kan en wat de leerling nog kan verbeteren. 

Is deelname met alle leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar verplicht? 

Als je deelneemt, doe je dat  bij voorkeur met al je so zml-leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12. Voor het 

onderzoek is het van belang dat we zo veel mogelijk gegevens over deze leeftijdsgroepen verzamelen. 

Wil je graag meedoen aan de pilot, maar is deelname met alle leerlingen/leeftijdsgroepen niet haalbaar? 

Dan kun je jouw school inschrijven met minder leerlingen. Je kiest dan zelf met welke leerlingen uit de 

leeftijdsgroep 8 t/m 12 jaar je meedoet. 

Is deelname aan deel 1 én deel 2 verplicht? 

Bij voorkeur doe je mee aan zowel deel 1 als deel 2 van de pilot. Deelname aan beide onderdelen is van 

belang voor het onderzoek. Wil je graag meedoen aan de pilot, maar is deelname aan beide delen niet 

haalbaar? Dan kun je jouw school inschrijven voor alleen deel 1 óf alleen deel 2. 

Momenteel kun je jouw school alleen nog aanmelden voor deel 2 van de pilot (invullen Checklist). 

Waarom meedoen? 

Jouw mening telt: wij zijn heel benieuwd naar jouw suggesties, wensen en ideeën over het pakket voor 

Leren leren. Jouw ervaringen en mening gebruiken wij om een pakket te ontwikkelen dat zo goed mogelijk 

aansluit bij de onderwijspraktijk. 


