
2.3. ZELFSTANDIGHEID
A. ACHTERGROND

Diff erentiatie vereist een aantal basisvaardigheden bij leerkracht én leerling. Eén van deze 
vereiste vaardigheden is de mate waarin de leerling over voldoende zelfstandigheid beschikt. 
Hoe meer en hoe beter leerlingen zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren, des te meer ruimte 
komt er voor de leerkracht om als coach van zijn groep maximaal te diff erentiëren en optimaal te 
beantwoorden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van elke leerling.

Het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling is enerzijds een doel op zichzelf. Als 
voorbereiding op de maatschappij moet de leerling leren om zijn taken zo zelfstandig mogelijk uit 
te voeren. Het áánleren van instrumentele vaardigheden daartoe is een tijdelijk doel. 
Vooral is zelfstandigheid binnen het onderwijs een middel op instrumenteel niveau, dus 
voorwaarden scheppend. Het moet ergens toe leiden en is geen doel op zichzelf. Het leidt dan tot 
een inhoudelijk en omschreven doel, dat verder gaat dan ‘goed lopende procedures’ alleen. Ook 
leidt het aanleren van zelfstandigheid niet tot een ‘aan het lot overlaten’. Toezicht en leiding zijn 
dus noodzakelijk. Daarom spreken we liever van ‘begeleide zelfstandigheid’.

Naast het gebruik van verschillende werkvormen (zoals het model Zelfstandig Werken en dag- 
en weektaken) is het ook goed om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten. Heel veel 
taken in en buiten de groep kunnen door leerlingen zelf worden uitgevoerd. Het vergroot hun 
verantwoordelijkheidsgevoel en verhoogt de betrokkenheid. 
Het moet een stelregel zijn dat de leerkracht niets doet, wat een leerling zelf kan. Dat kan gaan 
om kleine taken, zoals veters strikken, de jas aan doen of iets uit de kast pakken. Maar ook grotere 
taken kunnen gerust worden neergelegd bij de leerlingen: planten water geven, vissen verzorgen, 
opruimwerkzaamheden, bibliotheek etc. In dit kader kan ook een lans gebroken worden voor 
zelfcorrectie van oefenstof. Het vergroten van kennis hiervan geeft verrassende eff ecten!

Het aanleren van zelfstandigheid is meestal geïntegreerd in de lessen rekenen, taal en 
de omgangsregels (sova-lessen). Het kan ook aan de orde worden gesteld bij een voor- of 
nabespreking. Zo wordt er gewerkt, gebouwd aan de zelfstandigheid van leerlingen. Daarbij 
kunnen keuzes gemaakt worden uit deelvaardigheden: Waar gaan we vandaag/deze periode op 
letten? Wat doe je dan? Wat doe je niet? En aan het eind van de les: Hoe is het gegaan? Is het 
gelukt? Het betrekken van de kinderen bij deze ontwikkeling en het medeverantwoordelijk maken 
van de leerlingen voor het gebeuren in de klas, is een belangrijk onderdeel voor het te behalen 
succes.

Voor wat betreft de voorwaarden voor zelfstandigheidsbevordering verwijzen we naar de map 
‘Zwols Model’. Datzelfde geldt voor de deelvaardigheden die daar in een schema zijn uitgewerkt.
Een belangrijk onderdeel is het model ‘Zelfstandig Werken’ (stoplichtmodel). Dit is nader 
uitgewerkt in bouwsteen 2.1. Ook kan verwezen worden naar bouwsteen 2.4. ‘De leerling als 
proceseigenaar’. 

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 ZELFSTANDIGHEID
(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.) w

instpunt

w
erkpunt

actiepunt

1 De school maakt een bewuste keuze waarom en op welke wijze zij 
wil werken aan zelfstandigheidsbevordering bij de leerlingen. + ± -

2 In elke groep wordt door de leerkracht bewust en gericht gewerkt 
aan zelfstandigheidsbevordering. + ± -

3 Onze leerlingen beschikken aantoonbaar over de vereiste 
zelfstandigheid. + ± -

4 Er wordt binnen onze school veel gebruik gemaakt van 
zelfcorrectie door leerlingen. + ± -

5 Er zijn binnen het team concrete afspraken gemaakt over welke 
zelfstandigheid er in welke groep wordt gegeven. + ± -

6 De leerlingen weten binnen welke concrete grenzen aan hen 
zelfstandigheid wordt gegeven. + ± -

7 Het thema ‘Zelfstandigheid van leerlingen’ wordt regelmatig 
geëvalueerd tijdens een teamvergadering. + ± -

8 Het thema ‘Zelfstandigheid’ wordt regelmatig betrokken bij 
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie. + ± -

9 Er is op onze school een visiedocument ‘Zelfstandigheid’ 
vastgesteld. + ± -

10 Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspecifi eke 
afspraken zijn opgenomen (waaronder 5). + ± -

11 Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast of aangevuld. + ± -

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

1. We willen als school gericht werken aan de zelfstandigheid van onze leerlingen.
2. Deze zelfstandigheid is ruimschoots aanwezig en is meetbaar.
3. Alle teamleden kennen de achtergrond van ‘Zelfstandigheid’.
4. Alle teamleden werken bewust aan de bevordering van de zelfstandigheid van hun leerlingen.    
5. Er is een kijkwijzer ‘Zelfstandigheid’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
6. Er is een visiedocument ‘Zelfstandigheid’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8. 
9. 

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 ‘Zelfstandigheid’.
2. In deze visie is verwoord hoe we werken aan ‘Zelfstandigheid’. 
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust werkt aan zelfstandigheids-ontwikkeling.  
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van de 

bevordering van de zelfstandigheid.
6. 
7. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Zelfstandigheid’:  ________________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Zelfstandigheid’. (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 

Zelfstandigheid’. 
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.
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