
Teacher Zone: voor elke leerstijl wat wils… 

Toelichting 

Iedereen heeft zo zijn voorkeur als het op het aanpakken van 

problemen aankomt. Sommigen proberen graag meteen verschillende 

oplossingen uit. Anderen vragen eerst uitleg aan een expert of voeren 

een grondig onderzoek nog voor ze ook maar iets proberen. 

Blik maar eens terug hoe jij aan de slag bent gegaan toen jij voor het 

laatst een nieuw toestel hebt gekocht of een nieuw recept wou 

uitproberen. 

Ook met het leren op school gaat het zo, zowel bij leerlingen als bij 

leerkrachten. In Breintrein kan je op p. 18-24 nalezen hoe we leerlingen 

op het spoor brengen van hun leerstijl. We zien elke leerstijl daar 

meteen ook als een schakel in een volledige leercyclus: elke leerstijl is 

één manier om bij te leren of een probleem aan te pakken. Echt leren 

vindt bij voorkeur plaats via verschillende leeractiviteiten die 

afwisselend beroep doen op de verschillende leerstijlen. Ook in de 

volgorde van de leeractiviteiten kan je variëren! 

Hier passen we die zelfde manier van denken toe op de rol die 

leerkrachten kunnen opnemen in de zorg voor Leren Leren op school. Je 

kan bijvoorbeeld zien dat de doeners onder de leerkrachten andere 

verwachtingen en doelen hebben dan de denkers. Je merkt tegelijk dat 

ze elk toch ook hun rol te spelen hebben en dat ze vaak afhankelijk zijn 

van elkaar om van het geheel een succes te maken. Tenslotte ontdek je 

meteen ook dat we met de Teacher Zone voor elke leerstijl wat te 

bieden hebben. Zo helpen we elke leerkracht én het volledige team om 

Leren Leren op school succesvol uit te bouwen.



Overzicht 

LEERSTIJL: DOENER 

 

Je wil … 

• je leerlingen goede leergewoonten bijbrengen 

• werk maken van Leren Leren op school 

 

De Teacher Zone biedt… 

• in het eerste, algemene gedeelte tal van concrete toepassingen en 

richtlijnen voor een effectieve school- en klaspraktijk, 

• per handboek per hoofdstuk concrete tips om het geboden 

materiaal maximaal te laten renderen 

 

LEERSTIJL: WAARNEMER/BEZINNER 

 

Je wil … 

• je eigen praktijk op vlak van Leren Leren evalueren 

• het schoolbeleid i.v.m. Leren Leren bevragen 

• nagaan of het werkt wat jullie doen 

• alternatieven verkennen of bedenken 

 

De Teacher Zone biedt… 

• een checklist met goede praktijken: deze laat je toe je aanpak als 

school of in de klas te situeren. 

Zo ontdek je de sterke punten van je huidige werking en de kansen 

om je praktijk nog te verbeteren. 

 

 

 

 

Je wil … 

• inzichten over Leren Leren omzetten naar je praktijk van elke dag 

• strategisch en planmatig te werk gaan 

• de verschillende stappen in dit proces goed voorbereiden 

 

De Teacher Zone biedt… 

• in het algemene gedeelte een overzicht van “rendementsprincipes” 

die erg belangrijk zijn bij het opmaken van de planning, 

• per handboek een stap-voor-stap gids om de handboeken op school 

te introduceren
1
. 

 

 

 

 

LEERSTIJL: PLANNER/BESLISSER 

 

 

 

Je wil … 

• je verdiepen in de theoretische achtergrond bij Leren Leren 

• weten waarom Leren Leren belangrijk is 

• onderzoeken welke manier van werken het meest effectief is 

 

De Teacher Zone biedt… 

• in het eerste, algemene gedeelte een flinke brok informatie. Je kan 

hier nalezen hoe leren werkt en begrijpt beter hoe het leren dat we 

op school (en thuis) van leerlingen verwachten stap voor stap kan 

worden opgebouwd als een ‘competentie’.  

We besteden hierbij bijzondere aandacht aan het leren van de 

leerkracht zelf én aan de rol die jij kan spelen bij het ontwikkelen 

van de leercompetentie van je leerlingen. 

 

LEERSTIJL: DENKER 

 

                                                           
1
 Voorlopig is deze gids er alleen voor Leerbeest. In de toekomst verschijnen er gelijkaardige gidsen voor Breintrein en Mijn masterplan. 


