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Voorkennis

Wie heeft hier al ervaring mee? 
Wat weten we al? 

Wat weten we nog niet? 
Welke vragen kunnen we stellen? 

Wat voor feiten weten we hier al over? 
Hoe komen we erachter? 

Hoe gaan we ideeën aan elkaar koppelen? 
Hoe willen we onze informatie presenteren? 

In deze fase haal ik voorkennis op. Ik identificeer mijn 
mogelijke denkfouten. Ik link ideeën aan elkaar en ik breid 
ideeën verder uit. Ik denk na over mogelijke vragen die ik kan 
stellen. Ik denk na over deelonderwerpen waar ik mij met 
anderen verder in kan verdiepen. 

In deze fase haal ik kennis naar mijn werkgeheugen toe. 

Opdracht

Wat willen we bereiken? 
Welke bronnen gaan we gebruiken? 

Hoeveel tijd hebben we? 
Wat voor plan hebben we nodig? 
Hoe gaan we het organiseren? 

Wanneer is het succesvol? 
Welke criteria horen daarbij? 

Hoe weten we of we het goed hebben gedaan? 
Begrijpt iedereen de woorden die we gebruiken? 

Ik onderzoek wat de opdracht is, wat de doelen zijn en waar 
mijn uitdagingen liggen. Met vragen uit de fase Voorkennis, 
bedenken we wat we op het eind willen hebben. Ik denk met 
anderen over een plan van aanpak. We  bedenken criteria/eisen 
wanneer het succesvol is. Zo kan ik het aan het einde 
evalueren. Ik leg de opdracht in mijn eigen woorden uit. 

In deze fase versmal ik de grote hoeveelheid aan ideeën en 
gedachten.  



Brainstromen

Op hoeveel verschillende manieren kunnen we dit 
doen? 

Zijn er nog meer ideeën?
Wat is mogelijk met de tijd die we hebben? 

Wat is er mogelijk met de bronnen die we hebben? 
Aan wie kunnen we hulp vragen?  

Ik verzamel ideeën zonder oordeel. Iedereen mag iets 
inbrengen. Ik stel vragen aan een ander. Ik denk na over 
mogelijke manieren om tot een antwoord te komen.  Ik 
bedenk samen met anderen een plan voor onderzoek. 

In deze fase oefen ik het nemen van risico’s, creatief denken 
en stimuleer ik mijn zelfvertrouwen.  

Kiezen

Wat zijn de voordelen en de nadelen? 
Wat zou er gebeuren als...? 

Wat is het beste idee? 
Waarom zouden we het op deze manier aanpakken? 

Hoe zullen we dit beslissen? 

In deze fase discussieer ik over ideeën. We zetten ideeën in 
volgorde, de belangrijkste ideeën worden geselecteerd en 
uitgevoerd. Ik maak een plan met duidelijke stappen. Ik 
overleg met anderen wie waar verantwoordelijk voor is.  

In deze fase ervaar ik eigenaarschap, het geeft me richting en 
helpt mij keuzes maken. 



Doen

Wie doet wat?
Werkt het plan? 

Werken we als een groep? 
Is iedereen aan de slag? 

Gebruiken we de tijd goed? 

In de fase van Doen voer ik de beslissingen uit. Ik leg het 
proces vast en eventueel stel ik plannen bij. Ik voer 
verschillende activiteiten en manieren van werken uit. 

In deze fase oefenen ik mijn cognitieve flexibiliteit. Deze fase 
geeft mij de ruimte voor mijn leerstijl. Ik oefen mijn creatief 
denken én handelen. 

Testen

Hebben we onze criteria behaald? 
Verschillen we van mening? 

Hoe goed hebben we compromissen gesloten? 
Wat hebben we bereikt? 

Wat zouden we de volgende keer anders doen? 
Welk deel ging het beste? Waarom? 

Wat zijn we te weten gekomen? 
Is er een probleem wat we nog niet konden 

oplossen? Waarom? 

Ik pak de eisen en de doelen uit de fase Opdracht en evalueer 
hoe het tot nu toe gaat. Ik sta stil bij wat al gelukt is en 
leer hiervan. evalueer en ik test wat ik doe. Ik bespreek 
hindernissen en oplossingen. Eventuele eerdere plannen stel ik 
bij of verbeter ik. 

Deze fase helpt mij oplossingsgericht te denken en ik leer 
reflecteren. Deze fase geeft mij inzicht in leren hoe te leren. 



Presenteren 

Hoe gaan we dit presenteren? 
Wie vertellen we hierover? 
Hoe kan ik dat uitleggen? 

Wat heb ik daarvoor nodig? 
 Hoe maak ik het interessant? 

Hoe weet ik of anderen het hebben begrepen? 
Hoe betrek ik mijn publiek erbij? 

Ik deel en communiceer met anderen. Met de rest van de 
groep vier ik de successen. Ik vertel hoe het proces is gegaan 
en hoe obstakels zijn overwonnen. 

Deze fase geeft mij een stukje bevestiging, wat nodig is bij 
het leren hoe te leren. Ook stimuleert deze fase mijn sociale 
vaardigheden en zelfvertrouwen. Ik krijg inzicht in mijn sterke 
kanten. Ik leer werken aan verschillende vaardigheden, 
bijvoorbeeld het presenteren.  

Terugblik

Wat heb ik geleerd om te doen?
Wat hebben we geleerd over de aanpak?
Wat heb ik geleerd over samenwerken?

Waarover denk ik nu anders? 
Wat hebben we geleerd over hoe we leren? 

Hoe kunnen we wat we hebben geleerd ergens anders 
handig gebruiken?

Hoe goed hebben we geëvalueerd? 
Welke strategieën heb ik gebruikt? 

In de fase Terugblik bespreek ik de successen en welke 
strategieën ik gebruikte. Ook evalueer ik de kwaliteit van de 
groepssamenwerking. Die succesvolle strategieën kan ik  
vervolgens gebruiken in andere situaties. Ook bespreek ik wat 
er nodig is om een volgend project nog effectiever of 
succesvoller te maken. 

Ik ervaar autonomie in het leerproces. Ik werk aan mijn 
metacognitie en zelfvertrouwen.  


