


Blok 1 – Uitgangspunt & definitie





“views expressed by children may add relevant perspectives and 
experience”, and therefore “should be considered in decision-making, 
policymaking and preparation of laws and/or measures as well as their 
evaluation” 

(UNCRC, 2006, par. 12) 



Raamwerk (1)
• Leiderschap en management; 
• Schoolbrede ontwikkeling; 
• De schoolbrede omgeving; 
• Communicatie in de school; 
• Het ontwikkelingspotentieel van leerlingen; 
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• Het ontwikkelingspotentieel van medewerkers; 
• Ontwerpplanning voor inclusief onderwijs; 
• Onderwijs- en leerstrategieën; 
• Klassenmanagement; 
• Ondersteunen en waarderen van het leren;

Raamwerk (2)
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Blok 2 – Wat betekent eigenaarschap?



Wat betekent eigenaarschap
voor leren?



Eigenaarschap van leren betekent dat een leerling gemotiveerd, 
betrokken en zelfsturend is met een gevoel van autonomie, keuze en 
verantwoordelijkheid in hun acties. 



Alle leerlingen hebben een fundamentele behoefte aan autonomie in 
wat ze doen. 

Autonomie leidt tot hogere motivatie in alle facetten van het leven.

Leerlingen willen beslissingen nemen die ertoe doen, richtingen volgen 
die voor hen zinvol zijn, en een gevoel van verantwoordelijkheid en 
controle hebben voor zowel hun successen als tegenslagen.



Eigenaarschap: type activiteiten dat echte betrokkenheid stimuleert.

"leerlingen iets te doen, niet iets om te leren; en het doen is van dien 
aard dat het denken vereist, of het opzettelijk opmerken van 
verbanden; in leren resulteert natuurlijk" (p. 181).

John Dewey



"het proces van het betrekken van leerlingen als partners bij elk facet 
van schoolverandering met als doel hun betrokkenheid bij onderwijs, 
gemeenschap en democratie te versterken" (Fletcher, 2005, p. 5). 





Wat zie je als je eigenaarschap hebt? (1)
Nieuwsgierigheid | Bevoegd | Gedreven | Capabel en Creatief. 

• Weten van ‘erbij horen’ in de klas en met moeite kunnen slagen; 
• Kennen van werken met elkaar waarin feedback, reflectie belangrijk zijn;
• Bereidheid risico's te nemen zonder overweldigd te worden door faalangst; 
• Uitdagingen bij het leren zijn inspanning waarde omdat die moeilijkheden 

doelgericht en waardevol aanvoelen;
• Confrontatie met momenten van twijfel of onvermijdelijke tegenslagen;
• Verantwoordelijkheid nemen voor wat ze kunnen veranderen;
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zijn ze nieuwsgierig, bevoegd, gedreven, capabel en creatief. Ze hebben het gevoel dat ze bij de klas horen en met moeite kunnen slagen. Ze voelen de controle en zijn bereid risico's te nemen zonder overweldigd te worden door faalangst. Ze zien uitdagingen bij het leren als hun inspanning waard, omdat die moeilijkheden doelgericht en waardevol aanvoelen. Wanneer zegeconfronteerd met momenten van twijfel of onvermijdelijke tegenslagen, identificeren leerlingen met eigenaarschap het probleem, nemen verantwoordelijkheid voor wat ze kunnen veranderen, maken een plan en komen terug om hun doelen aan te pakken. Ze zien strijd als normaal en niet als een teken dat ze moeten stoppen. Wanneer leerlingen het gevoel van autonomie voelen dat bij eigenaarschap hoort, hebben ze ook het gevoel dat hun mening, vragen en perspectieven worden gewaardeerddoor hun docenten. Eigendom hebben betekent ook dat een student weet hoe hij om hulp moet vragen en zich bekwaam en klaar voelt om te zeggen wat hij nodig heeft om deel te nemen en succesvol te zijn. Studenten voelen zich welkom om hun unieke meningen en creatieve interpretaties met vertrouwen te uiten en vertrouwen erop dat anderen de moeite zullen nemen om te luisteren en te begrijpen.



• Ze maken een plan en komen terug om hun doelen aan te pakken; 
• Strijd is normaal en niet als een teken dat er gestopt moet worden;
• Meningen, vragen en perspectieven worden gewaardeerd;
• Weten hoe hulp gevraagd wordt; 
• In staat om te zeggen wat er nodig is om succesvol te zijn;
• Welkom weten om unieke meningen en creatieve interpretaties met vertrouwen 

te uiten; 
• Vertrouwen dat anderen de moeite zullen nemen om te luisteren en te 

begrijpen.

Wat zie je als je eigenaarschap hebt? (2)



Hoewel keuze een belangrijk aspect is van het cultiveren van eigendom en 
autonomie, is keuze alleen niet voldoende. 

Voor studenten is vrijheid om te kiezen wat en hoe ze leren niet zo 
belangrijk als het gevoel hebben dat hun leerproces hun persoonlijke 
doelen, interesses of waarden weerspiegelt. 

Om eigenaarschap te bereiken, hebben leerlingen onderweg ook richting, 
ondersteuning en feedback nodig om hen te helpen weten of ze op de goede 
weg zijn en om hen vertrouwen te geven voor de volgende leeruitdaging. 



“If each learner is to achieve agency, 
then they need to know and understand how they learn” 

(McClasky, 2018)



Blok 3 – Universal design for learning



Universal Design for Learning
• Het aanbieden van informatie op verschillende manieren.
• Het controleren van voortgang op flexibele wijze.
• Het vergroten van betrokkenheid via verschillende strategieën.

Geef elke leerling de mogelijkheid om te ontdekken wie ze zijn en hoe ze leren 
(sterke punten, uitdagingen, voorkeuren en behoeften) door:

Toegang, betrokkenheid, expressie



Leren is diffuus proces 





https://www.ecio.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/08/057-ECIO-Universal-Design-

for-Learning.pdf



Meerdere representatiemiddelen om leerlingen verschillende manieren te geven om 
toegang te krijgen tot informatie en deze te verwerken tot bruikbare kennis,

Meerdere expressiemiddelen om leerlingen manieren te bieden om uit te drukken wat ze 
weten en begrijpen

Meerdere manieren van betrokkenheid om de interesses, talenten en passies van een 
leerling te gebruiken om hen te betrekken bij inhoud en concepten en hen te motiveren 
om te leren.

Russische psycholoog Lev Vygotsky. Deze processen omvatten “herkenning van de te leren 
informatie; toepassing van strategieën om die informatie te verwerken; en betrokkenheid 
bij de leertaak” (Vygotsky, 1962).

Presentator
Presentatienotities
Vanuit het perspectief van de leerling zou de UDL-lens van toegang, betrokkenheid en expressie in een leerlingprofiel hem of haar de kans geven om hun verhaal te vertellen over wie ze zijn, hoe ze leren en wat ze willen zijn; met andere woorden, hun identiteit. Elke leerling zou…hun sterke punten, uitdagingen, voorkeuren en behoeften delen in hoe ze toegang krijgen tot informatie en deze verwerken, zich bezighouden met inhoud en concepten, en uitdrukken wat ze weten en begrijpen,hun interesses, talenten, ambities en passies uiten,leerdoelen en uitvoerbare plannen met leraren opstellen om een uitdaging te ondersteunen of een sterkte te vergroten,hebben regelmatig gesprekken over hun leren met leraren, leeftijdsgenoten en ouders.Een belangrijk resultaat van het vertellen van hun verhaal door leerlingen met de UDL Lens is dat ze zich gewaardeerd voelen. Voor leraren kan het begrijpen van hun leerlingen hun dagelijkse praktijk informeren, zodat materialen, methoden en beoordelingen effectiever zijn. Ten slotte wordt de UDL-lens een essentieel hulpmiddel om een inclusieve leercultuur te creëren die de waarden en overtuigingen van een school ondersteunt, waar relaties zijn gebaseerd op vertrouwen en respect



Blok 4 – Hoe dan in de leeromgeving?



Leerling profiel: 
Wie ben je?

Hoe gaat de lerende 
zichzelf verstaan?

Wat kun jij in 
ontwikkeling bijdragen & 
hoe?

Kracht
Uitdaging 
Voorkeur
Nodig
Interesse, doelen: leren 
kennen & gebruiken



Rol leraar & eigenaarschap

Docenten kunnen het eigenaarschap en de autonomie van leerlingen 
vergroten door zichzelf uit het middelpunt van de aandacht, 

besluitvorming en autoriteit te verwijderen.



Autonomie (1) & leren bouwen
• Kies aspecten van hoe wordt geëvalueerd
• Verantwoordelijkheid nemen voor de tijdlijn en workflow van opdrachten
• Deelnemen aan het creëren en implementeren van normen en regels in de klas
• Bijdragen aan de besluitvorming over middelen die ze zullen gebruiken
• Voldoende tijd hebben voor beslissingen die van invloed zijn op hun leerproces
• Onder ogen zien van onzekere momenten die vragen om het nemen van

intellectuele en creatieve risico's
• Ervaar minder "leraar praat"-tijd en meer "leraar luister"-tijd
• Mogelijkheden hebben om hun werk te presenteren of te delen met een

authentiek publiek



Autonomie (2)
Wanneer het leerproces eigenaarschap en autonomie mogelijk maakt, kunnen 
leerlingen...

• Materialen en manieren kiezen voor leren door bijv. opdrachten
• Onderwerpen kiezen in klasdiscussies en projecten
• Aspecten kiezen hoe ze hun vaardigheid willen laten zien
• Dienen als bron van feedback en inzichten voor collega's
• Hun meningen en wensen



Autonomie (3)
• Geef regelmatig meningen en perspectieven

• Bespreek meerdere benaderingen en strategieën

• Begrijp abstracte ideeën en concepten door middel van hun eigen creatieve  
proces

• Ontvang informatieve en tijdige feedback

• Persoonlijke doelen formuleren



Bouwwerk leerlingen & leraren
• Leerlingen als planners
• Leerlingen als leraren
• Leerlingen als professionele ontwikkelaars
• Leerlingen als betrokkenen bij besluitvorming

Volwassenen, inclusief leraren, beheerders, adviseurs en ondersteunend personeel, 
moeten zich bij de leerlingen voegen in de bouwploeg.



Ruimte voor …
Mening van studenten, hun perspectieven, meningen en vragen welkom zijn;
Leraren die duidelijke reden geven waarom een bepaalde oefening of taak 
waardevol is en wanneer ze laten zien hoe het leren relevant is;
Reflectie op hun unieke leerproces, mogelijkheid om eigen uitdagingen en 
groeimogelijkheden identificeren.



Stimuleren van Eigenaarschap
1. Gebruik de kracht van FOMO; breng iets nieuws in!
2. Stem
3. Keuze 
4. Authentieke, significante leerervaringen 
5. (Zelf) Assessment/ beoordelingen
6. Interactief maken van leersituaties

“Eigenaarschap bekrachtigen van studenten is niet hetzelfde 
als afstand doen van de controle over uw klaslokaal.” - Kim Haynes



Als leerlingen actief betrokken raken bij hun leerproces, krijgen ze een 
beter begrip van hun leerdoelen, hoe ze bewijsmateriaal van hun leren 
kunnen verzamelen en documenteren, en hoe ze aanvullende 
informatie kunnen evalueren en verduidelijken. leerbehoeften.

—Chan et al., 2014

Stiggins (2002) : 
Beoordeling van het leren naar de beoordeling om te leren.



No significant learning occurs without a significant relationship.
– Dr. James Comer
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