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Wie?

• Ik: opleiding, ervaring, motto

• Jullie: opleiding, ervaring, motto
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Inhoud van deze spoedcursus

Beginsituatie & 
leerstijlen

Bruikbaarheid 
voor je eigen 

vak

Werkvormen 
& leerniveaus



Beginsituatie & leerstijlen
Wie zit er in je les?

Hoe leren ze het meest?



Beginsituatie van je cursisten nagaan:

Cognitief: wat weten en 
kennen ze? 

Affectief/emotioneel: wat 
willen ze?

Hier gaat het erover welke theorieën 
ze kennen, begrijpen, toepassen, 
analyseren, synthetiseren en 
beoordelen.

Eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, 
durf, leergierigheid, sociale zin, 
nauwgezetheid, zelfstandigheid, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid, luisteren, aandacht 
geven, reageren, waarderen.



Beginsituatie van je cursisten nagaan:

Sociaal: welke afspraken, relaties 
en samenwerkingen hebben ze?

Motorisch: wat kunnen ze met 
hun handen en hun lichaam?



Hoe kan je die beginsituatie nagaan?

1. Gewoon navragen 
(mondeling of 
schriftelijk)

2. Laten invullen op 
een papier of in een 
app. (vb mentimeter)

3. Laten demonstreren 
(voor motorische 
vaardigheden)

4. Observeren bij een 
“wake up oefening 
of een energizer”



Wake-up’s (< 1 minuut)

• Wie zit er in de zaal?
Antwoord door op te 
staan.

• Sluit je ogen en visualiseer
je succes.

• Schrijfopdracht: open 
zinnen…

• Muziek

• Stretchen (ook van je 
gelaat)

• Power move

• Van plek veranderen

• Duimworstelen

• Roept u maar + beloning 
gooien

• Knuffel/schouderklopje



Hoe leren ze het meest? Wanneer heb je de grootste 
leerwinst?

30% van wat we zien en 
horen

20% van wat we 
lezen

10% van waar 
we naar 
luisteren

Leerwinst = 
beginsituatie + 
motivatie + 
leerstijl



Hoe leren ze het meest? Wat zijn de voorwaarden
om te leren?

Volwassenen leren anders 
dan kinderen.

1. Hij/zij wil begrijpen wat 
hij/zij leert. 
(toon de structuur met bv. 
een powerpoint, een 
inhoudstabel,… en gebruik 
dezelfde woordenschat als 
hij/zij)
2. Bruikbaarheid en 
realisme. 
(hij/zij wil het verband met 
zijn dagelijkse leven en 
werk onmiddellijk zien. De 
voorbeelden, gevallen en 
problemen die behandeld 
worden moeten echt zijn en 
direct toepasbaar)

80% van wat we zelf ervaren 
hebben

70% van waar we 
over 

gediscussieerd 
hebben

50% van wat 
we zien, horen 

en nadoen



Hoe leren ze het meest? Wat zijn de voorwaarden
om te leren?

95% van wat we uitleggen aan 
anderen

Productieve 
vaardigheden 

(nadoen, 
discussiëren, ervaren)

Receptieve 
vaardigheden 

(luisteren, lezen, 
zien)

3. Een volwassene leert als hij/zij 
iets zelf waarneemt, begrijpt en 
akkoord is met de doelstellingen 
van de opleiding. 

(elke cursist moet zijn 
verwachtingen openlijk kunnen 
uitdrukken, het leerproces moet in 
kleine opeenvolgende stappen 
opgedeeld zijn en hij/zij begrijpt 
beter de details als het logisch 
geheel duidelijk is)

4. Een volwassene leert als hij/zij 
handelt en zich engageert 

(hij/zij leert trager dan kinderen, 
maar veel kritischer en 
zorgvuldiger. Je moet didactische 
methodes gebruiken die de 
activiteit van de cursist bevorderen. 
Hij/zij moet na de opleiding zelf 
zijn/haar leerproces kunnen 
voortzetten.



Individuele leerstijlen
Naast de leerstijlen die Bales bij 
volwassenen heeft onderzocht, zijn er grote 
individuele verschillen.

Daarom is het belangrijk om leerstof altijd 
in zoveel mogelijk diverse vormen aan te 
bieden, zodat iedere leerstijl aan bod komt.



Ken je leerstijl: ben je een dromer, een denker, een 
doener of een beslisser?

Huiswerk: doe de 
leerstijlentest op 
https://profielen.hr.nl/
2014/ken-je-leerstijl-doe-
de-test/



Leerstijlen en werkvormen.

1. Doeners leren door 
concrete ervaring.

2. Dromers leren door 
observatie en 
reflectie.

3. Denkers leren door 
het verkennen van 
de theorie.

4. Beslissers leren door 
actief te 
experimenteren.



Leerstijlen en werkvormen.

1. Doeners leren door 
concrete ervaring.

- Samenwerkingsvormen 
zoals groepswerk, 
rollenspel, simulatiespel, 
casestudy, brainstorm



Leerstijlen en werkvormen.

2. Dromers leren door 
observatie en reflectie.

- Individualiserende 
werkvormen en 
strategieën, zoals 
(begeleid) zelfstandig 
leren, practicum, 
beheersingsleren, 
projectmethode, 
excursie, huistaken en 
praktijkleren hebben de 
grootste leerwinst.



Leerstijlen en werkvormen.

3. Denkers leren door het 
verkennen van de 
theorie.

- Zij verkiezen 
gespreksvormen zoals 
een 
(onderwijs)leergesprek 
of groepsdiscussie.



Leerstijlen en werkvormen.

4. Beslissers leren door 
actief te experimenteren.

- Bij hen passen 
aanbiedende 
werkvormen het best, 
zoals doceren en 
demonstreren. 
Stapsgewijze 
werkvormen.



Leerwinst = beginsituatie + motivatie + leerstijl



Inhoud van deze spoedcursus

Beginsituatie & leerstijlen
Bruikbaarheid voor je eigen 

vak

Werkvormen 
& 

leerniveaus



Doelen indelen op leerstof:

1. Feiten

2. Begrippen

3. Relaties

4. Structuren

5. Methodes

6. Attitudes



Doelen indelen op beheersingsniveau:

1. Weten

2. Inzien/begrijpen

3. Toepassen/kunnen

4. Integreren/spontaan 
toepassen



Doelen SMART formuleren:

Specifiek

Meetbaar

Aanvaardbaar

Realistisch

Tijdgebonden



Doelen SMART formuleren:



Hoe organiseer je de evaluatie?

1. Open boek

2. Gesloten boek

3. Take home

4. Paper

5. Verslag

6. Presentatie

7. Oefening met 
beoordeling

8. Medewerking tijdens 
contactmomenten

9. Schriftelijk

10. Mondeling



Inhoud van deze spoedcursus

Beginsituatie & leerstijlen Bruikbaarheid voor jouw vak
Werkvormen & 

leerniveaus



Aanbiedende werkvormen

Doceren, vertellen en demonstreren.

1. Lesgever staat centraal
2. Lesgever heeft de rol van expert
3. Lesgever bepaalt inhoud en tempo 

van de les.
4. Uitleg wordt meestal ondersteund 

door een powerpointpresentatie, 
een prezi, sheets, een 
bordschema,…



Gespreksvormen

Onderwijsleergesprek en 
leergesprek/ 
supervisiegesprek, 
groepsdiscussie.

1. Lesgever is 
moderator

2. Stapsgewijs

3. Interactie tussen 
lesgever en cursisten

4. Probleem komt bij 
onderwijsleerge-
sprek van de 
lesgever, bij een 
leergesprek van de 
cursist.



Samenwerkingsvormen

Groepswerk, 
brainstorming, 
rollenspel, simulatiespel, 
casestudy

1. Briefen vooraf

2. Samenwerkings-
verbanden
observeren

3. Begeleider van 
leerprocessen

4. Debriefen achteraf

5. Maak gebruik van 
het resultaat



Individualiserende werkvormen

(Begeleid) zelfstandig 
leren, practicum

1. Iedere cursist werkt 
op eigen tempo en 
niveau

2. Begeleiding op maat



Beheersingsleren, 
projectmethode, 
excursie, huistaken, 
praktijkleren/stage.

1. Per leerperiode een 
aantal basis- en 
uitbreidingsdoelen. 
Basisdoelen in 
groep, 
uitbreidingsdoelen 
in twee groepen.

2. Vakoverschrijdend

3. In de realiteit

Strategieën



Dankjewel voor je 
leerbereidheid en ik 
wens je een gigantische 
leerwinst bij de 
aspiranten!
https://www.youtube.com/watch?v=LrQnn
hAXLt0



Leerniveaus en didactische principes

Motivatieprincipe

1. Extrinsieke 
motivatie (goede 
punten, waardering 
van vrienden of 
collega’s, een 
beloning…)

2. Intrinsieke motivatie 
(zij willen zelf iets 
leren of inoefenen. 
Werkt beter)



Leerniveaus en didactische principes

Motivatieprincipe

1. Extrinsieke 
motivatie (goede 
punten, waardering 
van vrienden of 
collega’s, een 
beloning…)

2. Intrinsieke motivatie 
(zij willen zelf iets 
leren of inoefenen. 
Werkt beter)



Leerniveaus en didactische principes

Activiteitsprincipe

1. Luisteren 
afwisselen 
met actievere 
activiteiten

2. Denkactiviteit 
stimuleren



Leerniveaus en didactische principes

Aanschouwelijkheidsprincipe

1. Laten zien

2. Laten ervaren



Leerniveaus en didactische principes

Efficiëntieprincipe

1. Realistische doelen 
kiezen

2. Bewuste voorbeelden 
kiezen



Leerniveaus en didactische principes

Geleidelijkheidsprincipe

1. Leerstof hakken en 
plakken



Leerniveaus en didactische principes

Herhalingsprincipe

1. Herhalingslessen

2. Context wijzigen

3. Bepaalde elementen 
meermaals in een 
gevarieerde vorm aan 
bod laten komen



Leerniveaus en didactische principes

Integratieprincipe

1. Aansluiten bij de 
voorkennis

2. Leerstof in andere 
situaties kunnen 
toepassen

3. Aansluiten bij de rest van 
de opleiding



Leerniveaus en didactische principes

Individualiseringsprincipe

1. Evenwicht vinden tussen 
aandacht voor de groep 
en aandacht voor 
individuele cursisten



Energizers

Energizers zijn een soort 
spelletjes die teamgeest 
bevorderen of 
afwisseling bieden bij 
lange saaie 
leerstofonderdelen.

Zeer dankbaar om beide 
hersenhelften te 
activeren en zo 
efficiënter te leren.


