
2.1. MODEL ZELFSTANDIG WERKEN
A. ACHTERGROND

Met ‘Zelfstandig Werken’ wordt in dit document gedoeld op een vast model waarbij de leerlingen 
enige tijd aan het werk zijn zonder de hulp van de leerkracht. Er wordt gebruik gemaakt van een 
stoplicht (rood, groen en oranje) dat aangeeft in welke fase men is. Soms moet de leerling met zijn 
vragen wachten op een andere stoplichtkleur. (Veel vragen blijken dan te verdampen.) De vaste 
looproute van de leerkracht geeft daarbij houvast. Met het model ‘Zelfstandig Werken’ wordt dus 
niet gedoeld op het feit dat de leerlingen een deel van de dag zelfstandig aan het werk zijn met 
het afwerken van een aantal opdrachten. 
Zelfstandig Werken is, zoals gezegd, een middel: als de leerlingen zelfstandig werken, heeft de 
leerkracht tijd over om met individuele leerlingen of met groepjes leerlingen te werken, die 
bijvoorbeeld meer instructie nodig hebben. Het Zelfstandig Werken biedt zowel de leerkracht als 
de leerling positieve mogelijkheden. Het is dus geen extra belasting, maar een goed middel om de 
belasting te verminderen. 
Dit document dient als leidraad voor de gehele school. Met deze werkwijze verloopt het 
Zelfstandig Werken op de gehele school op dezelfde manier. 

De achterliggende doelstellingen zijn: opvoeden tot zelfstandigheid; de leerlingen leren hun 
problemen zelfstandig op te lossen; verantwoordelijkheid dragen voor anderen, en de leerlingen 
leren naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen.
De leerkracht krijgt hier door tijd om te werken met één of enkele leerlingen (instructietafel) en 
de leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht: de leerling leert om zijn vraag tijdelijk te 
parkeren. De leerkracht zal later op zijn vraag ingaan. Intussen gaat de leerling door met een ander 
deel van zijn taak. 

Het tijdstip dat er gebruik wordt gemaakt van het model Zelfstandig Werken wordt door de 
leerkracht bepaald. Bij het Zelfstandig Werken wordt gebruik gemaakt van een stoplicht. Er zijn 
drie kleuren:
• Groen: je mag vragen stellen aan de leerkracht. Dit komt veel voor tijdens instructielessen en 

delen van verwerkingslessen.
• Oranje: je mag geen vragen aan de leerkracht stellen, maar je mag wel overleggen met degene 

die naast je zit.  
• Rood: je mag niets aan de leerkracht vragen, ook niets aan je buren. Als je het niet snapt, ga je 

met iets anders verder.
Tijdens de groene periode wordt het blokje (koker, …) gebruikt om hulp van de leerkracht te 
vragen. Dit voorkomt het langdurig ‘gehengel met vingers’. De leerkracht gebruikt een vaste 
looproute door zijn klas. Na de les vindt regelmatig een nabespreking plaats over het werken 
met het model: Wat vonden de leerlingen? En: Wat vond de leerkracht? Als het model Zelfstandig 
Werken niet in gebruik is, is het stoplicht niet in gebruik.

Er wordt naar gestreefd dat leerlingen in de loop van de jaren steeds langer bezig kunnen zijn met 
de rode periode van het Zelfstandig Werken. (Vuistregel: Gr. 1-2: 5-10 minuten, Gr 3-4: 15 minuten, 
Gr. 5-6: 20 minuten en Gr. 7-8: 30 minuten. Deze tijden worden afhankelijk van de specifi eke 
klassensituatie en de taak uitgebouwd. 

I. AANTEKENINGEN

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:
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B. BEGINSITUATIE
(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

C. KIJKWIJZER ZELFSTANDIG WERKEN
(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.) w
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1 Liggen alle materialen gebruiksklaar? + ± -
2 Zijn er voldoende regels en routines? (slijpen, wc e.d.) + ± -
3 Is dit een goede les om zelfstandig te werken? + ± -
4 Zijn de opdrachten geschikt voor zelfstandig werken? + ± -
5 Is er voldoende materiaal voor extra werk? + ± -
6 Wordt er gebruik gemaakt van een bordplan? + ± -
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7 Worden de regels (even/deels) nagelopen? + ± -
8 Kunnen de leerlingen aan de slag? + ± -
9 Wordt het groene stoplicht goed gebruikt? + ± -

10 Wordt het oranje stoplicht goed gebruikt? + ± -
11 Wordt het rode stoplicht goed gebruikt? + ± -
12 Wordt er goed gebruik gemaakt van het blokje? + ± -
13 Wordt de vrij gekomen tijd door de lkr goed gebruikt? + ± -
14 Wordt er gebruik gemaakt van een instructietafel? + ± -
15 Wordt er van een vaste looproute gebruik gemaakt? + ± -
16 Werken de leerlingen goed samen? (oranje) + ± -
17 Gaan de lln goed om met uitgestelde aandacht? (rood) + ± -
18 Werken de leerlingen goed door? + ± -

N
a 

le
s 19 Vraagt de leerkracht de beoordeling van de leerlingen? + ± -

20 Geeft de leerkracht aan wat hij er zelf van vond? + ± -
21 Wordt er zoveel mogelijk positief gereageerd? + ± -

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)

1. Alle teamleden kennen de uitgangspunten van het model ‘Zelfstandig Werken’.
2. Alle teamleden passen de uitgangspunten van het model ‘Zelfstandig Werken’ toe. 
3. Er is een kijkwijzer ‘Zelfstandig Werken’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
4. Er is een visiedocument ‘Zelfstandig Werken’.
5. Er is een document met concrete en schoolspecifi eke afspraken.
6. 
7. 

E. INDICATOREN
(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)  

Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot 
de volgende indicatoren:
1. We hebben een omschreven visie op het model ‘Zelfstandig Werken’.
2. In deze visie is verwoord hoe we gebruik maken van het model ‘Zelfstandig Werken’.
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. 
5. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Zelfstandig Werken’:  ___________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Zelfstandig Werken’. (Hierbij kan gebruik gemaakt 

worden van de bestaande documenten in de map en in deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer 

Zelfstandig Werken’. 
4. 
5. 
6. 

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING

1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of: 
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)

2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. 
4. Hierbij wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
5. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen 

desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.
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