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Programma

Pakketten Leren leren Inleiding
Checklist Inleiding
Praktische Opdrachten Inleiding

Opdracht
Plenaire uitwisseling

Afsluiting Vragen
Feedback



Uitgaven

VSO Dagbesteding en Arbeid

SBO en SO Cluster 4 (groep 5 t/m 8)

SO zml (8- t/m 12-jarigen)



Pakket Leren leren
Doel
Vaststellen in hoeverre een leerling in staat is vaardigheden 
van Leren leren toe te passen in nieuwe situaties.

Centraal staat …
het kunnen nadenken over eigen kennis en vaardigheden én 
het kunnen toepassen ervan bij het uitvoeren van 
uiteenlopende opdrachten.



Inhoud Pakket Leren leren
Handleiding

Checklist (niet bij VSO dagbesteding en arbeid)

Praktische opdrachten
Afnamekaarten

Opdrachtkaarten

Beoordelingsformulieren bij praktische opdrachten

Rapportagemodule (Excel)



Werkwijze Pakket Leren leren
Werkwijze 
• Stap 1: Checklist invullen voor alle leerlingen. (niet bij VSO)
• Stap 2: Praktische opdracht afnemen bij (een deel van) de 

leerlingen.
Het toetspakket is niet bedoeld om de beheersing van 
praktische vaardigheden vast te stellen.
De praktische opdrachten zijn een middel om algemene 
vaardigheden van Leren leren te beoordelen en verder te 
ontwikkelen.



Waarom een Checklist?
Wens scholen
• Niet haalbaar om bij alle kinderen uit een groep een 

praktische opdracht af te nemen.
• Hoofddoel: selecteren van die leerlingen van wie je meer 

informatie wilt over hun vaardigheden op het gebied van 
Leren leren.

• Snel en efficiënt (5 à 10 minuten)
• Deelnemers proefafname positief over het instrument



Inhoud Checklist Leren leren
Zeven schalen; 58 observatiepunten
1. Oriëntatie, voorbereiden en plannen van praktische taken
2. Uitvoeren van praktische taken
3. Monitoren, reflecteren en evalueren van praktische taken
4. Aandachtig werken
5. Gemotiveerd werken
6. Werken zonder gedragsproblematiek
7. Zelfstandig werken en hulp vragen



Voorbeeld uit Checklist sbo en so cl4



Rapportage Checklist leerlingniveau



Rapportage Checklist groepsniveau



Inhoud Praktische opdrachten
Vier fasen
1. Oriënteren
2. Voorbereiden en Plannen
3. Uitvoeren en Monitoren
4. Evalueren en Reflecteren

Werkhouding
• Aandachtig werken
• Gemotiveerd werken
• Werken zonder gedragsproblematiek



Praktische opdrachten sbo & so cl4



Praktische opdrachten so zml



Praktische opdrachten VSO Arbeid en 
Dagbesteding



Praktische opdrachten
• Anders toetsen: Dynamic assessment
• Zelfstandig werken
• ‘Beertjes’ van Meichenbaum
• BOL/EIM-methodiek



Beertjes van Meichenbaum



BOL/EIM-methodiek



Praktische opdrachten
• Leerkracht selecteert de praktische opdracht die naar zijn 

inschatting het beste past bij wat de leerling aankan. De 
praktische opdracht:
• moet uitdagend zijn en
• de leerling met problemen confronteren.
Zodat de leerling ruimte krijgt om fouten te maken én 
daarvan te leren.

• Advies: afname door de eigen leerkracht.
• In de handleiding:

• Handvatten voor selecteren ‘type’ praktische opdracht
• Handvatten voor selecteren variant A, B of C



Schema Praktische opdrachten

Voorbeeld 
uit map sbo

en so
(voormalig) 

cluster 4



Opdracht: Praktische opdracht
Bekijk de praktische opdracht Vouwen-B en het 
beoordelingsformulier so zml.

Kijk naar het filmpje. Observeer het handelen van de leerkracht. (Zie 
ook de vragen op het opdrachtformulier.)

Vul ondertussen het beoordelingsformulier in.
• Vergelijk de vaardigheid van de leerling met de 

niveauomschrijvingen.

Werkvorm: individueel (observeren)
Materiaal: Opdrachtformulier



Plenaire uitwisseling

• Handelen van de leerkracht
• Beoordelingsformulier
• Inzetten van praktische opdrachten



Rapportage op leerlingniveau



Rapportage op leerlingniveau



Rapportage op groepsniveau



Voordelen dynamic assessment

Wat zie jij als het belangrijkste voordeel van een dynamic
assessment?

Geef jouw antwoord in de chat.



Voordelen dynamic assessment
Voor de leerling
• 1-op-1 aandacht voor de leerling heel prettig 
• Veilige situatie: fouten maken is niet erg.
• Krijgt de mogelijkheid om nog meer te laten zien wat hij kan 

(uit zichzelf én na hints).
• Krijgt meer inzicht in zijn eigen kunnen én in wat hij nog 

meer kan met een (of enkele) (kleine) aanwijzing(en).
• Door het nagesprek blijft de opgedane (leer)ervaring beter 

hangen. De leerling kan daarop voortbouwen.



Voordelen dynamic assessment
Voor de leerkracht
Leerkracht krijgt tijdens de afname informatie over
• hoe de leerling leert,
• waar hij problemen mee heeft,
• hoe hij die oplost en
• in welke mate hij daarbij vaardigheden van Leren leren

toepast.
Door het voeren van leergesprekken én het invullen van de 
beoordelingsformulieren tijdens de afname.



Vragen en feedback

Typ in de chat of steek je hand 
op.



Bedankt voor uw interesse!
Zie ook onze website:
Leren leren voor sbo en so (voormalig) cluster 4 (cito.nl)
Leren leren voor so zml (8 -12 jaar) (cito.nl)
Leren leren voor vso (cito.nl)

cito.nl
T (026) 352 11 11
klantenservice@cito.nl (voor vragen)
ps-so@cito.nl (voor bestelling map / toegang portal)

Ook snel en eenvoudig contact via Facebook en Twitter

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/leren-leren-voor-sbo-so
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/pakket-leren-leren-so-zml-8-12-jaar
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/leren-leren-voor-vso
mailto:klantenservice@cito.nl
mailto:ps-so@cito.nl


Ervaringen van leerkrachten (1)
“Een half uurtje individueel werken met een leerling geeft meer 
inzicht dan een hele dag lesgeven aan de groep in zijn geheel.”

“Nooit geweten dat hij zó veel bevestiging nodig heeft”

“Ik snap nu eindelijk waarom hij vastloopt bij rekenen”

“Ze genoot van de een-op-een aandacht en controleerde de volgende 
dag zelf haar werk voor ze het inleverde.”



Ervaringen van leerkrachten (2)

“Door het afnemen van de praktische opdrachten werd mijn blinde 

vlek weggenomen. Vooraf schat je in dat een leerling vast gaat lopen 

en gefrustreerd raakt, omdat je vaardigheden van een leerling vraagt 

die hij in de klassensituatie niet laat zien. Maar bij de afname lieten 

diverse leerlingen mij versteld staan van hun doorzettingsvermogen 

en capaciteiten. Wat een verhelderende manier van werken, ik raad 

iedereen aan om dit te doen!”
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