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1. inleiding 
 

Leerlingen leren leren 

Leerkrachten leren leerlingen leren 

Leercoach biedt leerkrachten inzichten en instrumenten om leerlingen te leren leren 

 

In deze brochure kan je kennismaken met het gloednieuwe nascholingsaanbod van 

Leercoach. Het doel van deze nascholingen is telkens het zelfde: leerkrachten de kans 

bieden hun didactiek te versterken op het vlak van Leren Leren.  

 

In alle nascholingen van Leercoach staat een dubbele gedachte centraal: elke leerling kan 

sterker worden in het leren dat op school verwacht wordt. Elke leerkracht kan didactische 

strategieën ontwikkelen om dat leerproces te ondersteunen en te versterken. Leercoach 

zorgt ervoor dat leerkrachten weten hoe ze daaraan moeten beginnen.  

 

In onze nascholingen slaan we keer op keer de brug tussen wetenschap en klaspraktijk. We 

combineren hiervoor informatie uit wetenschappelijk onderzoek met onze eigen ervaring 

(lessen, workshops Leren Leren, remediëring, …). Zo komen we telkens weer tot een 

evenwichtige mix van theorie en praktijk: de deelnemers krijgen een degelijk theoretisch 

kader als houvast én zien ook de mogelijkheden voor concrete toepassingen in de dagelijkse 

les- en begeleidingspraktijk. 

 

Leercoach staat garant voor nascholingen die echt renderen. Om dit waar te maken gaan we 

graag voor langere tijd met een school op weg. Je leest er meer over op de pagina 

“nascholingstrajecten van langere duur”. 

 

 

Elk jaar organiseert Leercoach ook zelf enkele nascholingen voor individuele 

leerkrachten. Voor het meest recente overzicht surf je best naar www.leercoach.be.  

Als je je inschrijft op de nieuwsbrief, ben je altijd als eerste op de hoogte. 
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2. Standaard Nascholingsprogramma’s 

2.1 Lijn krijgen in Leren Leren 

Als schoolteam bouwen aan een effectieve praktijk 

 

doelstellingen 

Deze nascholing richt zich tot directieleden en leerkrachten die een voortrekkersrol (willen) 

spelen voor Leren Leren. Zij krijgen er inzichten en instrumenten om het beleid in de eigen 

school te evalueren en te versterken. 

 

inhoud 

"Leren Leren" is een verhaal van de hele school: van alle vakken en van alle leerjaren. 

Telkens opnieuw verwachten we bij leerlingen nieuwe of versterkte kennis, vaardigheden en 

attitudes. Telkens opnieuw zijn er leerlingen die deze uit zichzelf ontwikkelen én andere die 

er meer ondersteuning bij nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat alle collega's 

betrokken raken bij Leren Leren op school. 

 

In deze nascholing schetsen we eerst enkele centrale ideeën i.v.m. leercompetentie. Daarna 

bekijken we hoe een schoolteam deze visie best omzet in beleid en in de dagelijkse klas- en 

begeleidingspraktijk. 

 

We overlopen een checklist met acties die een positieve bijdrage kunnen leveren en komen 

zo tot een stappenplan op maat van de eigen school. 

 

Indien gewenst, illustreren we de mogelijkheden om tot leerlijnen te komen met 

voorbeelden uit Leerbeest, Breintrein en Mijn Masterplan. 

 

aanpak 

Deze nascholing biedt een goede mix van theorie en praktijk. Het degelijke theoretisch 

kader dient als houvast om te bekijken wat de concrete mogelijkheden zijn voor een 

versterkte dagelijkse praktijk. 

 

doelgroep 

● leerkrachten S.O. die zich willen verdiepen in Leren Leren 

● stuurgroepen Leren Leren 

● directieleden 
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2.2 Je kan het (leren)! 

Leren als competentie 

 

doelstellingen 

In deze nascholing maak je kennis met een competentiegerichte kijk op leren. Je ontdekt dat 

dit een flinke boost kan betekenen voor je dagelijkse didactische praktijk. Je gaat naar huis 

met een degelijk theoretisch kader en een handvol aanzetten voor praktische toepassingen. 

 

inhoud 

We starten met een verkenning van het begrip “competentie”. We noemen iemand 

competent als hij een vak of een domein echt beheerst. Zo’n competentie bestaat altijd 

weer uit een combinatie van kennen, kunnen en willen/durven.  

Op school zijn er heel wat competenties te verwerven: leerlingen groeien in de beheersing 

van de verschillende vakken én in het leren dat vakoverschrijdend van hen wordt verwacht 

(bv. een planning maken, antwoorden formuleren, onderzoeksvragen stellen en geschikte 

werkwijzen selecteren, een presentatie geven, zichzelf motiveren, ...). Ook leerkrachten 

kunnen keer op keer competenter worden in hun vak én in hun pedagogisch en didactisch 

handelen. 

 

Via een aantal opdrachten ontdek je dat er een wereld van mogelijkheden opengaat als je 

met een “competentie-bril” leert kijken naar je eigen leerprocessen en die van je leerlingen. 

Deze kijk houdt immers een heel positieve uitdaging in: met een gepaste ondersteuning kan 

iedereen op elk domein competenter worden!  

 

Tot slot bespreken we verschillende concrete strategieën om de vak- én de leercompetentie 

van leerlingen stapsgewijs te versterken. 

 

aanpak 

Deze nascholing biedt een goede mix van theorie en toepassing. Er is afwisseling tussen 

docent-gestuurde informatieoverdracht en interactieve ontdekking en uitwisseling. 

 

doelgroepen 

● Alle leerkrachten S.O. 

● Stuurgroepen Leren Leren 

● Directies (zij kunnen de nascholing volgen met de extra invalshoek “het leren van 

leerkrachten stimuleren”) 
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2.3 Komaan met dat brein! 

Van neurowetenschap tot didactiek 

 

doelstellingen 

In deze nascholing maak je kennis met een aantal mogelijkheden om je didactiek te 

versterken op basis van recente wetenschappelijke inzichten. 

 

inhoud 

De neurowetenschappen hebben de laatste decennia heel wat interessante ontdekkingen 

gedaan over ons brein en hoe het leert. Denk maar aan de eigen kracht van de linker- en 

rechterhersenhelft of het onderscheid tussen het denkende en het emotionele brein. 

 

Aansluitend bij de voorkennis en de voorkeur van het leerkrachtenteam kan je in deze 

nascholing een keuze maken uit volgende onderwerpen: 

● motivatie en aandacht stimuleren 

● het geheugen goed leren gebruiken 

● creativiteit bevorderen 

● leertrajecten ontwikkelen in functie van verschillende leerstijlen (volgens Kolb) 

● brein & body (een goed leerklimaat ontwerpen) 

● pubers en hun brein 

 

 

De focus is daarbij altijd: hoe kunnen we als leerkracht onze leerlingen ondersteunen om 

hun brein beter te leren gebruiken? 

 

De aanvrager bepaalt in overleg met de nascholer hoeveel en welke items worden 

behandeld. Elk item kan afzonderlijk uitgewerkt worden tot een volwaardige sessie van 

een halve dag. 

 

aanpak 

Deze nascholing biedt een boeiende mix van informatie en ervaring. Je ervaart zelf het 

effect van didactische strategieën op je brein en je leren. We sluiten daarop aan met een 

degelijk theoretisch kader en een waaier aan didactische toepassingen voor je dagelijkse 

praktijk. 

 

doelgroep 

Alle leerkrachten S.O. 
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2.4 Leren werken met Leerbeest, Breintrein en Mijn Masterplan 

Het maximum halen uit handboeken Leren Leren 

 

doelstellingen 

In deze nacholing staan de handboeken Leren Leren van uitgeverij Averbode centraal. Je 

krijgt zicht op de visie die erachter zit én op de praktische toepassingen voor het dagelijks 

gebruik ervan. 

 

inhoud 

We starten met een korte introductie in “leercompetentie” en “gewoonteverandering”, 

twee belangrijke pijlers voor onze handboeken én voor elke effectieve klaspraktijk Leren 

Leren. Via enkele praktische opdrachten krijg je deze begrippen al snel onder de knie. 

 

Daarop volgt een toelichting bij de opbouw van het handboek dat je wil leren gebruiken. 

 

In een interactieve uitwisseling bespreken we de concrete mogelijkheden om het handboek 

in de praktijk te gebruiken: integratie met bestaande vakken, lesjes of workshops Leren 

Leren, huiswerkbegeleiding, remediëring, … 

 

We ronden af met een stappenplan om de introductie van het handboek succesvol te laten 

verlopen. 

 

aanpak 

De nascholer zorgt voor de noodzakelijke theoretische input. Daarna gaan de deelnemers 

zelf actief aan de slag en is er ruimte voor vragen en uitwisseling. 

 

doelgroep 

Alle leerkrachten S.O. van scholen die werken met de handboeken of hiermee willen 

starten. 
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2.5 Leren Leren: horen, zien, voelen en doen!  

Ideale formule voor pedagogische studiedagen 

 

doelstellingen 

Via deze nacholing raakt het volledige lerarenteam vertrouwd met een aantal basisgegevens 

in verband met Leren Leren. De leerkrachten ervaren het belang en het effect van werken 

aan Leren Leren en slaan onder begeleiding zelf de brug naar de praktijk. 

 

inhoud en aanpak 

De kracht van deze formule zit in de grote betrokkenheid van de leerkrachten tijdens de 

twee delen van deze nascholing: een uiteenzetting en een workshop. De uiteenzetting 

(“horen en zien”) is erg interactief opgevat en laat leerkrachten ook ervaren (“voelen”) wat 

het effect kan zijn van een sterke leeromgeving. In het actieve tweede gedeelte (“doen”) 

werken de leerkrachten in (vak)groepen verder op het thema. Ze gaan aan de slag met 

richtvragen die vooraf in overleg met de directie of de stuurgroep worden vastgelegd. Op 

die manier zorgen we ervoor dat de studiedag op maat is van de school én dat de input van 

deze dag achteraf zijn weg vindt naar de klaspraktijk. 

Tijdens de workshop bezoekt de nascholer de verschillende groepen om samen met de 

leerkrachten haalbare oplossingen te formuleren voor de problemen die ze dagelijks 

ondervinden. 

 

doelgroep 

Alle leerkrachten S.O. van scholen die werk willen maken van Leren Leren.  
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2.6 Leerstijlen en differentiatie 

Leertrajecten op maat van elke leerling 

 

Je hebt het zeker al eens meegemaakt: de resultaten van je leerlingen vertonen een 

spreidstand: sommigen zijn helemaal mee met je verhaal, andere hebben de trein gemist… 

Als leerkracht vraag je je dan af: hoe zorg ik voor een aanbod op maat van die verschillende 

leerlingen of groepen? 

 

Ook tijdens de les heb je misschien al ervaren dat leerlingen verschillen in leerstijl én in hun 

vraag naar ondersteuning door jou. Hoe kan je dan inspelen op deze verschillen en 

tegemoet komen aan de unieke leerbehoefte van elke leerling? Als dat lukt, verhoog je niet 

alleen het leerrendement maar ook de motivatie van je leerlingen. Maar hoe? 

 

In deze nascholing bekijken we differentiatie vanuit verschillende invalshoeken. We gaan op 

zoek naar handige instrumenten om differentiatie in de praktijk te brengen en bieden 

ruimte om ervaring op te doen en uit te wisselen. 

 

inhoud en aanpak 

Deze nascholing wordt gespreid over twee sessies van een halve dag. 

Eerste sessie: 

• Kennismaking met leerstijlen en leercyclus volgens Kolb, 

• Verkenning van de eigen leer- en onderwijsstijl, 

• Voorstelling van mogelijkheden om lessen voor te bereiden in functie van verschillende 

leerstijlen, 

• Actieve verwerking van deze inhoud door de deelnemers : een aanzet tot 

lesvoorbereiding met eigen materiaal. 

 

Tweede sessie:  

• Uitwisseling van ervaringen met lesgeven volgens leerstijlen, 

• Bepalen van succesfactoren en hinderpalen, 

• Verkenning van andere facetten van differentiatie met oog voor concrete hulpmiddelen 

(studiewijzers, correctiesleutels, evaluatie-instrumenten…), 

• Uitwerking van concrete toepassingen door de deelnemers. 

 

doelgroep  

• Leerkrachten op alle niveaus: Iedereen die concreet werk wil maken van differentiatie, 

o.a. door in te spelen op verschillen in leerstijl. 
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3 Nascholingsprogramma’s op maat 

3.1 Leren Leren “na de uren” 

 
Op vele scholen wordt ook buiten de lesuren gewerkt aan Leren Leren. Dit gebeurt in 

verschillende formules, zoals huiswerkbegeleiding, workshops of remediëring.  

 

De leerkrachten die deze leerbegeleiding verzorgen, zitten vaak met heel wat vragen over 

hoe ze dit allemaal best aanpakken. De meeste van onze nascholingsthema’s zijn zeer 

geschikt om een antwoord te bieden op deze vragen. Ze kunnen dan ook perfect op maat 

van deze specifieke doelgroep aangeboden worden. 

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je best contact op met Ludwig Peeters.  
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3.2 Leren Leren binnen je eigen vak 

 
Hoe kan je aandacht besteden aan “leren leren” zonder dat de realisatie van de eindtermen 

van je eigen vak in het gedrang komt?  

De vraag wordt vaak gesteld, maar het antwoord is verrassend simpel: een goed 

aangebracht pakket Leren Leren zorgt er juist voor dat je leerlingen je vak beter aanpakken, 

er meer voor gemotiveerd worden en sneller vorderingen maken. Zo houd je aan het einde 

van de rit dus niet minder maar net méér tijd over voor je vakinhouden! 

 

Toch blijven heel wat leerkrachten met de vraag zitten naar de concrete mogelijkheden om 

binnen het eigen vak aan “leren leren” te werken. Leercoach biedt een aantal pistes om 

hieraan tegemoet te komen:  

 

● nascholingen voor vakgroepen: we kunnen de bestaande nascholingsthema’s 

toesnijden op de interesse van één bepaalde vakgroep, bv. in de context van een 

scholengemeenschap of een regionale studiedag. Hiervoor is een degelijke 

voorbereiding nodig, waarbij de nascholer intensief samenwerkt met enkele 

geëngageerde vakleerkrachten.  

● nascholingstweeluik: in het eerste deel komt een nascholingsthema in het algemeen 

aan bod. Daarna volgt een uitwisselingssessie of workshop om het thema te vertalen 

naar vakspecifieke toepassingen. Ook hier zal het welslagen van de nascholing 

afhangen van een goede voorbereiding. De nascholer zal hiervoor samenwerken met 

collega’s van verschillende vakgroepen. 

 

Voor meer informatie over deze mogelijkheden neem je best contact op met Ludwig 

Peeters. 
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3.3 Nascholingstrajecten met modules 

 

Het is geen geheim dat pedagogische studiedagen en nascholingen vaak geen langdurige 

effecten hebben op de werkvloer. Toch willen schoolverantwoordelijken én nascholers niet 

liever dan dat: vorming aanbieden die rendeert op het terrein. 

 

Om die doelstelling te realiseren stelt Leercoach “nascholingstrajecten met modules” voor. 

Zo’n trajecten bestaan uit een aantal fasen, die gespreid kunnen worden over verschillende 

schooljaren: 

 

fase 1:  
intake 

In een voorbereidend gesprek gaan nascholer en 

organisator samen na wat de bestaande situatie is op 

school, welke vorderingen de school wil maken en 

welke stappen daarvoor geschikt lijken.  

fase 2:  
vorming  voor een stuurgroep  

Om “leren leren” te laten werken op school heb je een 

team nodig dat zich hiervoor engageert, een stuurgroep. 
Deze groep volgt als eerste een nascholing, bv. “lijn 

krijgen in leren leren”, eventueel aangevuld met 

concretere onderwerpen naar keuze. 

fase 3:  
vorming voor het hele team 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle leerkrachten 

hun steentje bijdragen. Via een studiedag of een ander 

vormingsmoment bezorgen we het hele team hiervoor 

de broodnodige know-how. 

fase 4:  
opvolging 

De stuurgroep gaat verder aan de slag om concrete 

initiatieven uit te werken. Op geregelde tijdstippen kan 

Leercoach hierbij ondersteunen met nieuwe 

inhoudelijke input of coachen en feedback geven bij de 

ervaringen in de loop van het proces. 

  

In onze nieuwsbrief kan je geregeld proeven van onze ervaringen en vorderingen met deze 

gefaseerde aanpak. Je kan het nalezen op onze website. 
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Praktische informatie 

 

Nascholingen 

Normale duur: 3 uur (incl. 20 min pauze) 

Max. aantal deelnemers: 25 

Lokaal met beamer 

 

Lesgever 

Ludwig Peeters - leerkracht S.O., (co-)auteur van Leerbeest, Breintrein en Mijn Masterplan, 

drijvende kracht achter www.leercoach.be 

 

Meer weten? 

Surf naar www.leercoach.be voor het laatste nieuws i.v.m. ons nascholingsaanbod en 

ontdek er ook de mogelijkheden van de Teacher Zone, onze online handleiding voor 

effectief werken aan Leren Leren in de klas en op school. 

 

Mail ludwig.peeters@leercoach.be 

 

Tel 0486 28 67 12  

 

 


