
Education is not the

learning of facts, but 

the training of the

mind to think …





Leren in de 21e eeuw! 
‘Effectief leren Denken’ in het curriculum!

• Je hebt een beeld van de impact die het 
concept Thinking for Learning heeft op 
schoolleiders en leerkrachtgedrag.



Thinking for Learning een passend middel
in onze innovatieve organisatie

Basisschool De Regenboog

“We laten de 
kinderen niet los, 
we houden ze 
anders vast”

Marleen van Kooten, maart 2017



Thinking for Learning een passend middel
in onze innovatieve organisatie

Basisschool De Regenboog

Innovatie

Direct

Develop

Deliver

Design

We plan…

We do…

We act.…

We check…

Marleen van Kooten, maart 2017



Thinking for Learning een passend middel
in onze innovatieve organisatie

Basisschool De Regenboog

Het DESIGN

Marleen van Kooten, maart 2017
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Marleen van Kooten, maart 2017



Basisschool De Regenboog

Eigen Wijs Tijd 
Basisschool De Regenboog 

Het onderwijs van de 21e eeuw 

Een innovatief onderwijsconcept 

Eigen staat voor eigenaarschap van de kinderen. Wij leren kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor 

hun leerproces. Zij leren zelf keuzes maken (autonomie) en kritisch na te denken over wat ze nodig hebben 
om goed te kunnen leren. Zij leren vanuit hun eigen creativiteit. Dat leren begeleiden wij intensief. 

Wijs staat voor ieders eigen wijze van leren. Van leren word je wijzer, maar alleen als dat leren bij je past. 

We moeten dus afstemmen op ieders eigen wijze van leren en dat noemen we ‘onderwijsbehoefte.’ Ieder 
kind heeft zijn eigen onderwijsbehoefte. De leerkracht observeert, toetst en voert ambitiegesprekken met kinderen en ouders om zo samen deze 
onderwijsbehoefte te ontdekken. 

Tijd staat voor efficiënte leertijd. We organiseren onderwijs zo dat er voor alle kinderen meer actieve leertijd ontstaat. Tijd waar je echt leert op het 

niveau dat bij je past. Daarvoor organiseren we het onderwijs anders. Samenwerken, communiceren en sociale vaardigheden staan daarin centraal. 
Kinderen zitten niet meer de hele dag in hun eigen groep/klas, maar leren ook mee in een andere groep. Zo doorbreken wij het klassikale systeem. De eigen 
groep blijft wel hun basis. 

Marleen van Kooten, maart 2017



Sense, meaning and value
(Infused) 
Thinking Skills

Coöperatief
Leren

Opbrengstgericht
werken

Pedagogisch Klimaat

Processing information
Reasoning
Inquiry
Creative thinking
Evaluation

Metacognitie

Zelfkennis
Begrijpen van emoties
van anderen
Kunnen omgaan met 
eigen emoties
kunnen omgaan met 
emoties van anderen

Doelen stellen
Succes criteria 
formuleren
Feedback geven en 
ontvangen
Verbeteringen
aanbrengen

Gelijke deelname
Individuele
aanspreekbaarheid
Positieve wederzijdse
afhankelijkheid
Simultane actie
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Relevant voor mijn school:

Bronnen

Opbrengst Level 1 Thinking for Learning:

Er is een actief leer/denkklimaat voor leerlingen én leerkrachten ontstaan

Opbrengst Level 2:

Het leervermogen van individuele leerlingen en van de groep als geheel wordt zichtbaar en expliciet

Welke doelen stel ik?
1. Ik heb een beeld bij de impact 

die het concept Thinking for
Learning heeft op schoolleiders 
en leerkrachtgedrag.

2. Ik heb zicht op de denkspieren, 
die ik inzet.

3.

4.

Wendy Braat-
Goderie
Onderwijsadviseur

M 06 51366739
E wbraat@edux.nl

mailto:jvanraak@edux.nl


Ruth Deakin Crick and colleagues, 
Bristol University

Door deze spier te trainen zal je het steeds 
gemakkelijker vinden om naar je eigen 

manier van leren te kijken en dit te 
organiseren

door deze spier te trainen zal je gaan 
inzien hoe dingen die je leert met 
elkaar verbonden zijn. Het zal je 

helpen om dingen beter te snappen

door deze spier te trainen zal je 
merken dat je vragen wilt stellen en 

zelf dingen wilt uitzoeken

door deze spier te trainen zal je meer 
in jezelf gaan geloven en meer 

controle krijgen over hoe je leert

door deze spier te trainen zal je het 
leuk gaan vinden om met ideeën te 
spelen en je fantasie te gebruiken 

tijdens het leren

door deze spier te trainen zal je het 
makkelijker vinden om met en van 

anderen te leren

door deze spier te trainen zal je 
merken dat je kunt doorzetten, ook 

als het tegenzit



Ik heb geen idee (wat ‘leren’ is). Het is niet zo dat
ik niet leer, ik weet alleen niet hoe het gebeurt.

leerling 12 jaar
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