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I. AANTEKENINGEN
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2.4. DE LEERLING ALS PROCESEIGENAAR
A. ACHTERGROND
Tijdens een (leer)proces werken we bewust naar een concreet doel toe, een product. (Bijvoorbeeld
het verwerven van een vaardigheid of het aanleren van een oplossingsstrategie.) Het proces is de
weg waarlangs we bij dat doel willen komen. De didactiek geeft heel veel mogelijkheden om dat
proces vorm te geven. De leerkracht maakt daar uit een bewuste keuze.
De laatste jaren wordt steeds meer benadrukt dat het in leerprocessen heel vaak (niet altijd) gaat
om het (denk)proces van de leerling: hoe komt hij tot zijn antwoord. Het uiteindelijke product
komt daarmee eigenlijk op de tweede plaats. Verwoording van deze denkprocessen heeft een
stimulerende kracht op de hardop-denker en geeft ook veel nuttige informatie aan de andere
leerlingen. Het is begrijpelijk dat de leerlingen getraind moeten worden om zich te kunnen
verwoorden.
Lange tijd was binnen het onderwijs de rol van de leerling erg passief. Er kwam gaandeweg echter
oog voor de belangrijke rol van de leerling. Een gemotiveerde leerling ‘produceert’ immers veel
meer dan een willoos-volgende leerling? Er trad een verschuiving op van leerkracht naar leerling.
Waar eerst het accent werd gelegd bij de aanlerende leerkracht, kwam nu de lerende leerling
in beeld. Hij moest immers iets leren? Het was immers zijn proces en zijn product? Daarmee
ontstond de term: ‘de leerling als eigenaar van proces en product’. Naast de leerling zijn (in
mindere mate) ook de ouders mede-eigenaar van het leerproces. Het is immers hun kind?

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:

Al wordt de leerling (mede-)eigenaar, al worden ouders warm betrokken, de leerkracht houdt
zijn eigen verantwoordelijkheden en is uit hoofde van zijn professie ook eigenaar van proces en
product. Hij blijft nodig om dit proces in goede banen te leiden. Daarmee is het dus niet mogelijk
dat bijv. de leerling bepaalt wat hij moet leren.
Om te komen tot een leerling die (mede-)eigenaar is, gelden de volgende aandachtspunten:
• De leerkracht deelt het proces met de leerlingen;
• De leerkracht geeft het eindproduct (leerdoel) aan: waar willen we naar toe?
• De leerkracht geeft het proces aan: hoe gaan we daar naar toe?
• De leerkracht motiveert zijn leerlingen;
• De leerlingen kennen het leerdoel;
• De leerlingen kennen het proces op weg daar naar toe;
• De leerlingen zijn gemotiveerd.
De leerkracht heeft verschillende middelen tot zijn beschikking om het eigenaarschap bij zijn
leerlingen vorm te geven en uit te breiden.
• Bij het lesgeven lesdoel en proces duidelijk aangeven en het proces volgen;
• Middels groepsgesprek het proces (na)bespreken en bewust maken;
• Middels een leerlinggesprek het proces (na)bespreken en bewust maken;
• Regelmatige communicatie met de ouders.
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B. BEGINSITUATIE

E. INDICATOREN

(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)
Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot
de volgende indicatoren:

C. KIJKWIJZER LEERLING ALS PROCESEIGENAAR
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De school maakt een bewuste keuze waarom en op welke wijze zij
wil werken aan proceseigenaarschap bij de leerlingen.
In elke groep wordt door de leerkracht bewust en gericht gewerkt
aan proceseigenaarschap.
Onze leerlingen voelen zich mede eigenaar van de processen die
hen aangaan.
Er wordt binnen de groepen middels feedbackgesprekken veel
aandacht gegeven aan het proceseigenaarschap.
Er zijn binnen het team concrete afspraken gemaakt over de wijze
van bevordering van het proceseigenaarschap.
Er wordt ook met de ouders regelmatig procesmatig
gecommuniceerd.
Het thema ‘Proceseigenaarschap bij leerlingen’ wordt regelmatig
geëvalueerd tijdens een teamvergadering.
Het thema ‘Proceseigenaarschap’ wordt regelmatig betrokken bij
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie.
Er is op onze school een visiedocument ‘Proceseigenaarschap bij
leerlingen’ vastgesteld.
Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspeciﬁeke
afspraken zijn opgenomen.
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast of aangevuld.
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(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)
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D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)
1.
2.
3.
4.

We willen als school gericht werken aan het proceseigenaarschap van leerlingen.
Dit proceseigenaarschap is ruimschoots aanwezig en meetbaar bij de leerlingen.
Alle teamleden kennen de achtergrond van ‘Proceseigenaarschap’.
Alle teamleden werken bewust en gericht aan de bevordering van het proceseigenaarschap
van hun leerlingen.
5. Er is een kijkwijzer ‘Proceseigenaarschap’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
6. Er is een visiedocument ‘Proceseigenaarschap’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

We hebben een omschreven visie op het proceseigenaarschap van leerlingen.
In deze visie is verwoord hoe we werken aan dit proceseigenaarschap.
Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust werken aan het proceseigenaarschap van
leerlingen.
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden om het
proceseigenaarschap bij leerlingen te bevorderen.
6.
7.

F. WERKAFSPRAKEN
1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Proceseigenaar’: ________________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Proceseigenaarschap’. (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
Proceseigenaar’.
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. Hierbij
wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen
desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.

