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1 Zelfstandig werken: zowel doel als middel 

1.1 Doel en middel 

1.1.1 Doel: pedagogisch ideaal 

Het doel van zelfstandig werken is het mogelijk maken van een werkhouding bij leerlingen waarbij zij 

zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk: zij maken zelf hun weekplanning en vinden 

zelf oplossingen voor problemen tijdens het werken. Deze werkhouding is een pedagogisch ideaal, 

dat steeds meer zal aansluiten bij de werkwijze van het voortgezet onderwijs. Naast dit pedagogische 

ideaal is het zelfstandig werken ook een organisatorische noodzaak geworden. Zo’n werkhouding zal 

moeten worden ontwikkeld. Elke leerkracht van de groepen 1 tot en met 8 zal daaraan moeten 

werken. In dit document wordt aangegeven wat de bijdrage van elke leerkracht moet zijn. Tevens 

wordt aangegeven hoe de route naar groep 8 eruit kan zien. 

 

Of elke leerkracht zijn bijdrage kan leveren, hangt af van veel factoren, zoals: 

- veel gedragsproblemen in de klas; 

- veel leerproblemen; 

- veel wisseling van leerkrachten. 

 

In klassen met veel problemen is de leerkracht al gauw geneigd te stoppen met zelfstandig werken. 

‘In mijn klas is zelfstandig werken zelfstandig herrie maken.’ De stelling is dat de leerkracht nooit het 

zelfstandig werken op mag geven. Het is namelijk heel moeilijk weer opnieuw te beginnen met 

zelfstandig werken. De leerkracht moet juist zijn best doen om door te zetten. Het tempo van 

zelfstandig werken mag wel vertraging oplopen, maar de richting van zelfstandig werken moet 

gewaarborgd blijven! 

1.1.2 Middel: organisatorische noodzaak 

Zelfstandig werken is naast een pedagogisch doel, ook een organisatorisch middel om met zwakkere 

leerlingen goed te kunnen werken. Als veel leerlingen zonder hulp en zonder controle kunnen 

werken, dan heeft de leerkracht de ruimte om met andere leerlingen die dat nodig hebben, apart te 

kunnen werken. 

Daarom is het belangrijk door te gaan met zelfstandig werken in moeilijke klassen. De leerkracht in 

de hogere klassen heeft anders geen mogelijkheid om zwakke leerlingen adequaat en rustig te 

helpen. Hij wordt dan te vaak gestoord door leerlingen die iets aan hem vragen wat in principe niet 

nodig was geweest omdat ze dat zelf of met hulp van een medeleerling kunnen oplossen. In een klas 

waarin niet of onvoldoende is geïnvesteerd in zelfstandig werken, komt de leerkracht gauw klem te 

zitten wat betreft timemanagement omdat hij voortdurend en onverwacht wordt gestoord door 

leerlingen en niet toekomt aan zijn geplande werk. 
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1.1.3 Verhouding doel-middel 

De leerkracht zal eerst de handelingen die nodig zijn voor zelfstandig werken, in zijn jaar moeten 

aanleren. In de periode van aanleren kan hij geen kinderen helpen. Hij moet observeren en 

controleren of de leerlingen op de goede weg zijn. Als de leerkracht ziet dat de leerlingen de goede 

handelingen kunnen verrichten, heeft hij ruimte geschapen om leerlingen te kunnen helpen. De 

leerkracht kan dus leerlingen niet goed helpen als de andere leerlingen niet in staat zijn zelfstandig te 

werken. Gaat de leerkracht leerlingen helpen, terwijl de groep nog niet in staat is de handelingen van 

het zelfstandig werken goed uit te voeren, dan ontstaat vaak veel onrust in de groep en zal de 

leerkracht steeds moeten ingrijpen. 

 

Het doel van zelfstandig werken heeft daarom prioriteit: eerst de goede werkhouding 

bewerkstelligen zoals voor dat jaar nodig is. Als dat is gelukt, dan heeft de leerkracht de mogelijkheid 

de organisatie van hulp in zijn jaar te ontwikkelen. 

 

1.2 Algemene opbouw door de jaren heen 

 

Het proces van zelfstandig werken bestaat uit drie deelprocessen: 

1. Opvoeden tot zelfstandigheid: groep 1 tot en met half groep 3; 

2. Opvoeden tot zelfstandigheid plus zelfstandig verwerken: half groep 3 tot en met groep 4/5; 

3. Opvoeden tot zelfstandigheid plus zelfstandig verwerken plus zelfstandig werken: groep 5/6 

tot en met groep 8. 

 

1.2.1 Definitie van zelfstandig verwerken 

Als het proces van zelfstandigheid is geslaagd, dan wordt dit proces verder uitgebouwd naar het 

didactische proces. De leerling moet nu leren dat hij in het presteren onafhankelijk kan worden van 

de leerkracht. Zelfstandig verwerken is eerst zelf proberen, dan hulp aan medeleerlingen vragen en 

dan pas aan de leerkracht. 

 

1.2.2 Definitie van zelfstandig werken 

In de onder- en middenbouw is zelfstandig werken min of meer een apart vak. In de hogere klassen 

zal het zelfstandig werken steeds meer ingepast worden in de totale organisatie. Zelfstandig werken 

wordt dan een organisatiemodel waarin zelfstandige werkhouding en hulp aan de leerlingen worden 

geïntegreerd. 

 

1.3 De opbouw van het zelfstandig werken in de klas 

Tijdens de periode van zelfstandig bezig zijn is het de bedoeling dat de leerkracht zo min mogelijk 

ingrijpt. Dat kan alleen maar als de leerling zich bewust is van de regels die gelden bij zelfstandig 
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werken. Die regels moeten worden ingeslepen. Dat inslijpen gebeurt niet alleen vooraf maar ook na 

een periode van zelfstandig werken, bij de evaluatie. Een  ‘les’ of ‘periode’ van zelfstandig werken 

bestaat, zeker in onder- en middenbouw, uit drie onderdelen die hieronder worden beschreven. 

 

1.3.1 Voorgesprek 

Het voorgesprek bestaat uit twee gedeelten, namelijk de bespreking van de algemene regels en het 

bespreken van situaties die de vorige les niet zo goed verliepen. 

 

1. De bespreking van de algemene regels, die de leerkracht voor de groep heeft opgesteld. 

De regels staan voor de groep zichtbaar op het bord of op een affiche aan de muur. Voor 

jongere leerlingen wordt meestal gebruik gemaakt van pictogrammen. De regels worden niet 

alleen geleerd door ze op te zeggen of op te dreunen. De leerkracht toetst de consequenties 

van de regels door fictieve situaties voor te stellen en leerlingen te vragen om oplossingen 

die passen bij de regels. De leerkracht maakt ‘stel-problemen’. Bijvoorbeeld: ‘Stel, je pen 

doet het niet meer, wat kun je doen als het zelfstandig werken is? Stel, je weet niet meer wat 

je precies moet doen en je buurman weet het ook niet. Stel dat je buurman het niet begrijpt, 

wat moet jij dan doen?’ 

Het voordeel van deze stel-problemen is dat minder zelfstandige leerlingen oplossingen 

horen van andere leerlingen. 

2. De leerkracht komt terug op situaties die de vorige les niet goed zijn gegaan. 

De leerkracht geeft aan dat hij over een bepaalde situatie niet zo tevreden was en dat hij 

daar de komende les extra op gaat letten. Zeker jonge leerlingen weten niet precies meer 

hoe de vorige les is geweest, maar dat doet er niet zo veel toe. Er worden dan geen namen 

genoemd, maar er wordt in het algemeen gesproken. De leerkracht vraagt aan de groep hoe 

in dergelijke situaties wél gehandeld kan worden. Bij oudere kinderen kan wel de naam 

worden genoemd. De leerkracht gaat echter niet met het groepje of met de leerling in 

discussie. Hij meldt alleen maar dat hij tijdens het werken extra op het goede gedrag gaat 

letten. 

1.3.2 Periode van zelfstandig werken 

De bedoeling is dat de leerkracht zo min mogelijk ingrijpt tijdens de werkperiode. Verbaal of non-

verbaal waarschuwen, complimenten geven of toch helpen is uit den boze. Dan zou de leerkracht de 

groep toch nog leiden. Zelfs regelmatig ‘ssst’ roepen of met de ogen naar het planbord kijken, mag 

niet. De leerkracht kan in die periode verschillende dingen wel doen (zie voor de concrete invulling 

van de handelingen de volgende hoofdstukken). De leerkracht zit op een vaste plaats en observeert 

de groep. Af en toe loopt hij een rondje zonder iemand te helpen of te waarschuwen. Dit is aan te 

bevelen als een groepje onrustig is. Meestal stopt een groepje als de leerkracht even in de buurt 

loopt. Het rondlopen is ook echt rondlopen en niet demonstratief stilstaan bij een groepje. Een 

rondje lopen is aan te bevelen als de leerkracht de eerste leerlingen aan de instructietafel heeft 
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geholpen en nu even wil zien of de andere leerlingen goed bezig zijn. Die worden daarna uitgenodigd 

bij de instructietafel. Rondlopen heeft gauw het karakter van controle en dat kan dus beter 

vermeden worden. 

 

Bij jonge leerlingen kan de leerkracht bij een groepje gaan zitten en hen gaan helpen. De leerkracht 

moet daarbij wel van tevoren aangeven bij welk groepje hij gaat zitten. De andere leerlingen mogen 

hem niet storen! Bij oudere leerlingen werkt de leerkracht aan de instructietafel en nodigt hij 

leerlingen uit voor extra instructie. 

 

Een les zelfstandig werken mag ook wel eens niet goed gaan, net zoals ieder andere les. Het niet-

slagen van een les zelfstandig werken betekent alleen maar dat de groep nog niet zo ver is of dat er 

sprake is van een dip. De volgende les kan weer beter verlopen (na een goed voorbereid gesprek). 

 

Bij zeer ernstige overtredingen grijpt de leerkracht resoluut in door voor alle leerlingen het 

zelfstandig werken te stoppen. Hij begint dan weer met een voorgesprek: ‘Waarom denken jullie dat 

ik gestopt ben en wat kunnen jullie nu doen om weer goed te werken?’ Daarna gaat de groep de 

resterende tijd weer aan de slag met zelfstandig werken. 

 

Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht met behulp van een verkeerslicht aan hoe de 

situatie is: 

 

 rood = Je werkt stil en alleen. 

oranje = Je mag fluisterend samenwerken. 

groen = Je mag fluisterend samenwerken. De leerkracht komt langs om vragen te 

beantwoorden. 

Wanneer leerlingen hun dagelijks werk af hebben, kunnen zij verder werken aan de weektaak. De 

activiteiten die in de weektaak staan, kunnen gedurende de week worden uitgevoerd. In de 

onderbouw plant de leerkracht deze taken voor de leerlingen in, maar naarmate de kinderen ouder 

worden, krijgen zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor hun weektaak. 

 

1.3.3 Nagesprek 

In het nagesprek vindt de evaluatie plaats. De evaluatie moet positief zijn! De negatieve zaken 

bewaart de leerkracht voor de volgende les. De leerkracht begint steeds al constaterend wat hem als 

positief is opgevallen en vooral hoe bepaalde leerlingen situaties hebben opgelost zonder hem te 

storen. 

 

Bijvoorbeeld: 

http://www.google.nl/url?url=http://www.mo6productions.nl/mo6/software.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qJK2U6lYh6XQBYSLgNAO&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNG0aMtDBZZ1YuKgJDbSH7IkjohDUw
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- ‘Ik zag dat Marjan haar pen kwijt was. Toen vroeg zij heel zachtjes aan Hassan om een pen en 

daarna kon zij verder. Klopt dat Marjan? En Hassan, vond jij het vervelend dat je werd 

gestoord?’ 

- ‘Ik zag dat Eva Kim hielp en daarna kon Kim weer verder. Is dat zo, Kim? Ja, dan heeft Eva dus 

goed geholpen?’ Eventueel kan de leerkracht aan Eva vragen hoe zij heeft geholpen. 

- ‘Mark ging naar mij toe om iets te vragen. Ik zei helemaal niets. Toen is Mark het maar aan 

Michael gaan vragen. Die heeft blijkbaar goed geholpen, want Mark ging weer werken. Klopt 

dat, Mark?’ 

 

Het nagesprek moet een positief karakter hebben. Leerlingen moeten zien dat zij de regels kunnen 

toepassen, dat de leerkracht tevreden is met hun oplossingen, dat hij blij is dat hij niet hoefde in te 

grijpen en rustig zijn werk kon doen. Negatieve zaken worden eventueel terloops genoemd met de 

opmerking erbij dat de leerkracht daar de volgende les in het voorgesprek op terugkomt. 
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2 Groep 1: de gang naar het planbord 
In groep 1 staan gevoel van veiligheid en vertrouwen in de leerkracht en de groep centraal. Werken 

aan dit gevoel is in groep 1 belangrijker dan zelfstandig werken. De leerling moet zeker in het begin 

van groep 1 kunnen blijven rekenen op de leerkracht. Het zelf problemen oplossen zonder hulp van 

de leerkracht in te roepen, weliswaar een van de belangrijkste aspecten van zelfstandig werken, 

heeft in deze groep (nog) geen prioriteit. 

 

2.1 Huishoud- en orderegels 

In groep 1 staat het aanleren van de huishoud- en orderegels centraal. De leerling moet zijn aandeel 

leveren in de gang van zaken in de klas. Hij moet leren dat van hem wordt verwacht dat hij zich aan 

die regels houdt. Zelfstandig werken is een zeer goed middel om die regels expliciet te oefenen. In 

het voor én nagesprek staat het uitvoeren van de huishoud- en orderegels centraal. De leerkracht 

profiteert daarbij van de kennis en vaardigheid van de wat oudere kinderen in de klas. 

 

2.2 Introductie van het planbord 

Naast het expliciet oefenen van de regels, leert de leerling van groep 1 ook werken met een 

planbord. Op een planbord staan de activiteiten die de leerlingen kunnen uitvoeren. Daarbij staat 

aangegeven hoeveel kinderen een bepaalde activiteit kunnen uitvoeren. 

 

In groep 1 staat de gang naar het planbord centraal. Het werken met een planbord leert de leerling 

de volgende zaken: 

- Hij mag zelf kiezen: er wordt dus niet meer bepaald wat hij moet doen. 

- Hij moet bij zijn keuze blijven: de leerling wordt verantwoordelijk voor zijn eigen keuze. Hij 

moet dus met dezelfde activiteit bezig blijven. Het wispelturige van jonge leerlingen wordt zo 

zichtbaar. Een kind van groep 1 laat zich nog vaak afleiden als hij ziet wat andere kinderen 

doen en gaat soms vanzelf meespelen. 

- Hij leert dat hij soms iets moet doen wat niet zijn eerste voorkeur is: de activiteit van zijn 

eerste voorkeur is bezet door andere kinderen. De leerling leert zich zo bezinnen op het 

gegeven dat hij niet altijd kan doen waar hij zin in heeft: uitstel van directe 

behoeftebevrediging. Dit is een belangrijk leerpunt en de eerste stap in het omgaan met 

plichten. De leerkracht kan er om organisatorische redenen voor kiezen het eerste werkje 

voor de leerlingen op het planbord vast te leggen. Het voordeel is dat er dan niet zoveel 

leerlingen tegelijk bij het planbord aan het kiezen zijn. Het voorkomt een opstopping en 

onnodig tijdverlies. Het nadeel is dat het principe van vrije keus wat onder druk komt te 

staan. 
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2.3 Duur en kwaliteit van het werk 

Voor een leerling die nog maar kort in groep 1 is worden nog geen eisen gesteld aan de duur en 

kwaliteit van het werk. De leerling mag regelmatig wisselen van activiteit. Een leerling van groep 1 

kan vaak nog niet overzien wat de consequentie is van zijn keuze en kan daar gauw spijt van krijgen. 

De leerling dwingen door te gaan met zijn taak, kan botsen met het gevoel van veiligheid en 

vertrouwen in de leerkracht. Sommige leerlingen hebben de lichte dwang van de leerkracht juist 

nodig om gestimuleerd te worden. Als de leerling echter wel wisselt van taak, moet hij, als dat nodig 

is, eerst opruimen. Daarna kan hij naar het planbord gaan om een nieuwe activiteit te kiezen. Met 

behulp van een ouder maatje kan een jonge kleuter vaak al zelfstandig, zonder de leerkracht aan de 

slag. 

 

De taak van de leerkracht in groep 1 is het goed in de gaten houden van zijn planbord. Hij moet er op 

toezien dat elk kind van groep 1 wel bezig is met de activiteit van het bord. Als dat niet zo is, haalt de 

leerkracht de leerling zonder woorden uit zijn bezigheid en leidt hij hem naar het planbord. De 

leerling kan kiezen tussen weer naar zijn oude taak gaan of zijn bordje verplaatsen naar de nieuwe 

taak. Dat kan alleen als het materiaal van zijn vorige taak opgeruimd is. 

 

De controle op het planbord blijft belangrijk. Het planbord is namelijk redelijk fraudegevoelig, omdat: 

- een leerling zijn kaartje kan zetten bij een activiteit die al vol is; 

- een leerling een kaartje van een ander kind verplaatst en zijn kaartje zet bij de activiteit die 

hij het liefst wil. 

Indien de leerling zoiets doet, dan grijpt de leerkracht resoluut in. De leerling moet dan ‘onder 

dwang’ een andere activiteit kiezen. In het nagesprek geeft de leerkracht de leerling een compliment 

indien hij bij zijn nieuwe taak is gebleven. In het voorgesprek bij de volgende les komt een algemeen 

gesprek over het verplaatsen van de kaartjes en de mogelijke fouten die daarbij worden gemaakt. 

 

De leerkracht grijpt ook in als een leerling bij het planbord blijft wachten tot er een plekje openvalt 

bij de activiteit van zijn keuze. De leerling moet werken. Wachten is geen werken. 

 

2.4 Taken van de leerkracht bij zelfstandig werken 

Vóór het zelfstandig werken vertelt de leerkracht wat hij gaat doen; bijvoorbeeld observeren of 

werken met een groepje leerlingen. Voor de leerlingen is dan duidelijk dat de leerkracht niet 

beschikbaar is. Als de leerling toch bij hem komt, zal hij er op wijzen dat het een les zelfstandig 

werken is. Als de leerling daardoor van slag raakt, gaat de leerkracht pas helpen. 

Leerlingen hebben de neiging naar de klassenassistente of stagiaire te gaan als ze niet naar de 

leerkracht mogen. In een voorgesprek moet duidelijk zijn dat dát ook niet mag.  
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3 Groep 2: samen zonder de leerkracht 
De groei naar zelfstandigheid staat in groep 2 centraal. De gang naar het planbord is in groep 1 al 

aangeleerd. Nu moet de leerling zelf werken met het planbord. In groep 2 is zelfstandig werken 

meestal nog een apart onderdeel van de dag. Tijdens het vak zelfstandig werken staat vooral het 

zelfoplossend vermogen van de leerling centraal. Het is de bedoeling dat dit elke dag wordt 

geoefend! Tijdens de rest van de lessen mag de leerkracht de leerlingen natuurlijk wel helpen en 

stimuleren. Het planbord kan ook tijdens andere lessen worden gebruikt en huishoud- en orderegels 

gelden natuurlijk altijd. 

 

In groep 2 staan de onderstaande drie aspecten van zelfstandig werken centraal: 

- Meer eisen stellen aan duur en kwaliteit; 

- De leerling moet loskomen van de leerkracht en leren samenwerken; 

- De huishoud- en orderegels. 

3.1 Meer eisen duur en kwaliteit 

Er worden meer eisen gesteld aan de duur en kwaliteit van de activiteiten. De activiteiten van de 

weektaak zijn bijvoorbeeld een verplichting en geen keuze. Wel mogen de leerlingen kiezen in welke 

volgorde zij de weektaak afwerken. Het snelle switchen van activiteiten zoals (aan het begin) in groep 

1 wel is toegestaan, wordt nu verboden.  

 

De leerling mag geen te vrijblijvende activiteiten kiezen zoals de poppenhoek, bouwhoek, enzovoort. 

(Dit mag wel tijdens de ochtenden.) Die mogen pas na de verplichte activiteit worden gekozen. Eerst 

het zogenaamde werkje en dan pas spelen. De leerkracht kan zelfs de eerste activiteit voor de 

leerling bepalen door het kaartje van de leerling alvast vast te zetten op een speciale activiteit. 

De redenen hiervoor kunnen zijn: 

- De leerling kiest te eenzijdig voor bepaalde activiteiten; 

- De leerling werkt met een bepaald stimulerings- of handelingsplan en moet voor zijn 

ontwikkeling bepaalde activiteiten meer doen dan andere. 

De leerkracht noteert in zijn dagverslagen de eerste keuze activiteiten om zo zicht te houden op de 

ontwikkeling van de leerling. 

 

3.2 Loskomen van de leerkracht en leren samenwerken 

De leerling moet loskomen van de leerkracht. De leerling moet leren dat als hij iets niet kan, hij hulp 

moet zoeken bij andere kinderen en niet bij de leerkracht. In groep 2 zijn de leerlingen vaak heel 

betrokken bij elkaar en dus ook bereid om elkaar te helpen. De leerling is echter gewend om direct 

hulp aan de leerkracht te vragen.  
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Vóór het zelfstandig werken vertelt de leerkracht wat hij gaat doen; bijvoorbeeld observeren of 

werken met een groepje leerlingen. Voor de leerlingen is dan duidelijk dat de leerkracht niet 

beschikbaar is. Als de leerling toch bij hem komt, zal hij er op wijzen dat het een les zelfstandig 

werken is.  

3.3 Gezamenlijkheid van huishoud- en orderegels 

De leerkracht bemoeit zich nauwelijks meer met de huishoud- en orderegels als de leerlingen 

daarmee bezig zijn. Als hij een teken geeft, gaat ieder aan de slag om de regels uit te voeren. 

Leerlingen van groep 2 helpen soms de leerlingen van groep 1 en iedereen is bezig. De leerlingen 

helpen eventueel ook groepjes die langdurig bezig zijn. De leerkracht observeert alleen maar, alleen 

kinderen van groep 1 mag hij waarschuwen of stimuleren. 
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4 Groep 3: doorgaan met zelfstandigheid en starten met zelfstandig werken 
Groep 3 is een moeilijke groep voor zelfstandig werken. Het aanvankelijk leerproces moet didactisch 

sterk worden geleid en gecontroleerd. In een vroeg stadium mogen er geen onnodige hiaten 

ontstaan in dat aanvankelijk leerproces. Hiaten bijvoorbeeld die kunnen worden veroorzaakt door 

het zelfstandig werken van de leerlingen, omdat de leerkracht bij problemen of fouten niet direct kan 

ingrijpen. 

De leerlingen kunnen zeker in de eerste helft van het schooljaar didactisch gezien nog niet zelfstandig 

werken, maar dat betekent nog niet dat zij hun in groep 1 en 2 verworven zelfstandigheid in de 

huishoud- en orderegels ook gaan verliezen. De opdracht aan de leerkracht van groep 3 luidt dan 

ook: in de eerste helft van groep 3 de zelfstandigheid niet verliezen maar het didactische proces 

zorgvuldig begeleiden! 

 

4.1 Eerste helft van groep 3: doorgaan met zelfstandigheid 

De leerkracht zal in de voorgesprekken van het zelfstandig werken een duidelijk onderscheid moeten 

maken tussen hulp vragen voor leerproblemen en hulp vragen voor andere zaken. 

 

Met veel ‘stel-vragen’ kan de leerkracht dit onderscheid oefenen, bijvoorbeeld: 

- ‘Stel, je schrift is vol, moet je dan naar mij toe gaan?’ 

- ‘Stel, je weet niet meer precies wat je moet doen, kan je dat ook vragen aan de buurman/-

vrouw?’ 

- ‘Stel, je snapt niet precies hoe je die som moet maken, mag je dan om hulp bij mij vragen?’ 

- ‘Stel, je moet naar de wc, wat moet je dan doen?’ 

Tijdens de verwerking loopt de leerkracht door de klas en ziet of de leerling de leerstof begrijpt. Hij 

grijpt in als er iets fout gaat. Op didactische vragen gaat hij natuurlijk in. Op andere vragen veel 

minder. Gaat hij er toch op in, dan wordt dat in de voor- en nagesprekken weer besproken. 

Om samenwerken en elkaar helpen te blijven oefenen, kan de leerkracht een niet te moeilijke 

didactische verwerkingsopdracht geven. Een opdracht die de meeste leerlingen zonder al te veel hulp 

van de leerkracht aan kunnen. 

 

4.1.1 Taken van de leerkracht bij zelfstandig werken 

De leerkracht bespreekt de regels met betrekking tot zelfstandig werken, zoals in groep 2 is 

afgesproken. Die regels zijn: 

- Elkaar helpen en niet direct naar de leerkracht gaan voor hulp. 

- Blijven zitten en niet zomaar van je tafel lopen. 

- Zachtjes praten en niet te veel herrie maken. 

 

Verschillende aspecten van een goede taak-/werkhouding worden ingeoefend met behulp van 

Taakspel.   
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4.2 Tweede helft van groep 3: start zelfstandig verwerken 

In februari in groep 3 (of iets later indien de groep didactisch wat langzamer ging) kan de leerkracht 

een begin maken met zelfstandig verwerken. De meeste leerlingen hebben inmiddels een zodanig 

didactisch niveau gehaald dat zij de leerstof zelfstandig aankunnen. De nadruk in deze periode ligt op 

het indelen van het werk. De leerlingen krijgen twee of drie methodegebonden lessen aangeboden. 

De leerkracht legt de taken uit en schrijft die op het bord met pictogrammen, waaruit duidelijk blijkt 

wat de leerlingen moeten doen. In het voorgesprek maakt de leerkracht duidelijk dat de leerling zelf 

mag kiezen welke taak hij eerst wil uitvoeren. Ook legt hij de nadruk op het elkaar helpen. De 

leerkracht bespreekt goed wat dat inhoudt, elkaar helpen. In groep 3 is elkaar helpen gezien de 

leerstof namelijk al gauw elkaar voorzeggen. De leerlingen kunnen vervolgens aan de slag gaan. In 

het nagesprek zal de leerkracht constateren of alle leerlingen met hetzelfde zijn begonnen of niet. In 

groep 3 gebeurt het vaak dat leerlingen met de eerste taak op het bord beginnen. 

Tijdens het zelfstandig werken helpt de leerkracht direct de allerzwakste leerlingen. Die kunnen 

immers niet zelfstandig beginnen. Daarna loopt hij steeds een vast rondje. Leerlingen die niet verder 

kunnen, leggen een teken op hun tafel voor hulp en gaan dan niet wachten tot de leerkracht bij hun 

tafel is. Zij gaan verder met de taak of gaan met een andere taak aan de slag. De leerkracht helpt de 

leerling alleen als hij een teken op zijn tafel heeft geplaatst. Hij vraagt daarbij wel of de leerling eerst 

bij een klasgenoot hulp heeft gevraagd. In het nagesprek komt hij terug op het elkaar helpen. Een 

andere leerling uit een groepje die ziet dat iemand uit de klas hulp nodig heeft, mag zichzelf 

aanbieden. Dat wordt positief gewaardeerd. Er bestaat een kans dat de leerling die geen hulp vraagt, 

de opdracht geheel fout maakt. In groep 3 mag de leerkracht nog wel ingrijpen door zelf hulp te 

geven of aan een andere leerling te vragen die leerling met een hulpvraag even te helpen. 

De leerkracht moet ook een plan maken voor leerlingen die gauw klaar zijn. Die leerlingen kunnen 

werken aan hun weektaak. Dit zelfstandig werken moet als het kan elke dag worden geoefend met 

methodetaken die de leerling zelfstandig kan verwerken. Veel lessen zullen nog klassikaal worden 

besproken en verwerkt. 

 

4.3 Introductie instructietafel 

De winst van het zelfstandig werken in groep 3 is de introductie van de instructietafel. Als de leerling 

in groep 3 goed kan werken, heeft de leerkracht de rust om de instructietafel te openen. Als de sfeer 

in de klas nog te onrustig is, dan moet de leerkracht de instructietafel nog even uitstellen en kan hij 

de leerlingen beter helpen op hun eigen plaats. 

De leerkracht van groep 3 moet ernaar streven om de instructietafel in zijn groep vorm te geven, 

want een instructietafel heeft veel voordelen: 

- De leerkracht creëert een rustige plek om leerlingen te helpen. 

- Hij kan meerdere leerlingen tegelijk bij zich hebben om te helpen. 
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- Er ontstaat een geschikte ruimte om leerlingen met ondersteuningsbehoeften te helpen. De 

handelingsplannen voor leerlingen met leerproblemen kunnen met behulp van de 

instructietafel worden uitgevoerd. 

In de hogere klassen is een instructietafel bittere noodzaak omdat de verschillen tussen de leerlingen 

steeds groter worden. Er moet ruimte zijn om elke leerling aan zijn didactische trekken te laten 

komen. 

4.3.1 De ideale instructietafel 

Na een periode van zelf proberen gaat de instructietafel open. In die periode van het rode stoplicht 

doet de leerkracht niets behalve observeren of soms een tussencontrole uitvoeren. Er is één 

uitzondering. Tijdens de periode van het rode stoplicht mag de leerkracht wél een leerling met een 

eigen leerlijn helpen. Die heeft de goede instructie immers nog niet gekregen. De andere leerlingen 

die de gewone lesstof hebben, mogen niet aan de tafel komen in de periode van het rode licht. 

De instructietafel bestaat uit maximaal vijf plaatsen: één voor de leerkracht en vier voor de 

leerlingen.  

De instructietafel is geen verwerkingstafel. Een instructietafel is een komen en gaan van leerlingen. 

Zodra de leerkracht het idee heeft dat de leerling de leerstof begrijpt, moet de leerling terug naar zijn 

plaats. De verwerking is altijd op de eigen plaatst in het groepje. De leerkracht toont zo vertrouwen 

in de leerling. In de praktijk betekent dit dat sommige leerlingen die door de leerkracht zijn 

uitgenodigd aan de instructietafel, bijna direct terug kunnen naar hun plaats omdat de leerkracht 

heeft gezien dat de leerling de leerstof snapt. Zo blijft de leerling over die echt moeite heeft met de 

stof. Het komt nogal eens voor dat de zwakste leerlingen te weinig aan bod komen als een leerkracht 

een groepje van 4 leerlingen tegelijk helpt. In de groepen 4, 5 en 6 maakt de leerkracht een vaste 

volgorde van hulp. 

In de periode van het rode stoplicht worden leerlingen met een eigen leerlijn geholpen en leerlingen 

die volgens een handelingsplan direct moeten worden geholpen. Daarna komen eerst de leerlingen 

die voor het vak een E-score hebben op de Cito aan de beurt en daarna de leerlingen met een D-

score. Na de hulp aan de leerlingen met een D-score, controleert de leerkracht even de leerlingen 

met een eigen leerlijn. Daarna vraagt hij wie van de andere leerlingen nog bij de instructietafel wil 

komen. De hierboven beschreven volgorde kan veranderen als de leerkracht hiertoe aanleiding ziet. 

4.3.2 Problemen bij de instructietafel 

De instructietafel betekent winst als de leerlingen goed zelfstandig kunnen verwerken. De 

instructietafel is dan een zeer prettige, rustige plek voor leerkrachten om te werken en zwakke 

leerlingen te helpen. De hulp is zo geïnstitutionaliseerd. Als de groep onrustig wordt, mag de 

leerkracht eigenlijk niet waarschuwen. Hij is immers met de zwakke leerlingen bezig en moet zich 

daarop goed concentreren. Als er te veel herrie ontstaat, moet de leerkracht de instructietafel sluiten 

en voor de klas gaan staan. Eventueel start hij weer een voorgesprek met de ik-boodschap dat hij 

zich zo niet kan concentreren bij de instructietafel. 
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4.3.3 Geen plaats voor de instructietafel 

In sommige klassen is geen goede plek te vinden voor de instructietafel. Er zijn te veel leerlingen of er 

is te weinig ruimte. Toch is het dan niet altijd nodig af te zien van een instructietafel. Soms is er toch 

een plek voor de instructietafel te vinden door het bureau van de leerkracht tegen de muur in een 

hoekje te plaatsen. Een andere variant is om vier plekken voorin de klas te maken door vier goede 

leerlingen buiten de klas te laten werken. Er wordt dan een plek voor de instructietafel vrijgemaakt, 

door andere leerlingen op de plaats te zetten van die leerlingen die buiten de klas werken. Als de 

leerkracht geen leerlingen buiten de klas wil hebben, kan hij ook een rouleersysteem in de klas 

instellen: de leerling die bij de instructietafel weg kan, gaat zitten op de plaats van de leerling die 

naar de instructietafel moet komen. 
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5 Groep 4: kwaliteit van  het werk 
De leerlingen hebben in de eerste helft van groep 3 hun zelfstandigheid behouden en er is in de 

tweede helft van groep 3 een begin gemaakt met zelfstandig verwerken. 

 

5.1 Aspecten zelfstandig werken in groep 4 

In groep 4 staan de volgende aspecten centraal: 

- eerst zelf proberen; 

- werkverzorging; 

- zelf nakijken; 

- extra materiaal. 

5.1.1 Eerst zelf proberen 

In de groepen 1 tot en met 3 staat het elkaar helpen hoog in het vaandel. Dat moet worden 

gestimuleerd zodat de leerling niet direct met elk probleem(pje) naar de leerkracht gaat. In groep 4 

zal blijken dat sommige leerlingen zich maar al te graag laten helpen door klasgenoten. Zo leert die 

leerling nooit zelfstandig te denken en zelfstandig te verwerken. 

 

Om te snelle hulpvragen te beperken, zal de leerkracht in groep 4 na het voorgesprek een periode 

inlassen van absolute stilte waarin alle leerlingen voor zichzelf werken. Meestal doet de leerkracht 

dit met een teken op het bord (een rood stoplicht). In die periode van zelf proberen observeert de 

leerkracht de groep maar probeert zo min mogelijk in te grijpen. Leerlingen die vastlopen moeten 

eerst een andere taak kiezen. 

Na de periode van zelf proberen verandert de leerkracht het verkeerslicht in oranje als de leerlingen 

elkaar wel mogen helpen of in groen als de leerkracht ook gaat helpen. De keuze van de kleur hangt 

af van de taak en van wat de leerkracht tijdens de observatie heeft gezien. De periode van een rood 

stoplicht duurt hooguit een kwartiertje. 

Er worden in groep 4 drie vaste regels ingevoerd: 

1. Eerst zelf proberen 

2. Dan pas hulp vragen aan iemand in het groepje 

3. Dan pas hulp vragen aan de leerkracht 

Als de leerling de leerkracht om hulp vraagt, dan zal die altijd vragen of hij al hulp aan een klasgenoot 

heeft gevraagd. 

Het is de bedoeling dat dit proces met twee of drie taken tegelijk wordt gedaan zodat de leerling 

keuzemogelijkheden heeft. In het begin zal de leerkracht dit met één vak uitproberen. Het is mogelijk 

dat een leerling teveel belast wordt met hulp geven. Hij wordt dan een soort onderwijsassistent. Bij 

te veel hulpvragen mag die leerling een teken op tafel zetten dat hij even niemand kan helpen omdat 

hij zelf wil werken. 
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5.1.2 Werkverzorging 

Als de controle van de leerkracht minder wordt, bestaat de kans dat de leerlingen sneller, maar ook 

slordiger gaan werken. Sommigen raffelen hun werk af om daarna snel aan het extra werk te kunnen 

gaan. In het voorgesprek staat de werkverzorging centraal. De leerkracht bespreekt de vormgeving 

van het te maken werk en schrijft dat op het bord. Tijdens het rode stoplicht laat hij de leerlingen 

met rust. Na de verandering van het stoplicht, loopt hij in het begin even langs de groep. Hij legt een 

fiche of gele kaart op het tafeltje van de leerling die onnodig slordig werk levert. De leerkracht zegt 

niets. De leerling mag zelf beslissen wat hij met die stille waarschuwing gaat doen: opnieuw beginnen 

of vanaf nu heel netjes werken. Na verloop van tijd zal de tussencontrole moeten verdwijnen, maar 

die komt terug op het moment dat de leerkracht zich weer zorgen maakt over de werkverzorging. 

Ook zal in het begin het snelle werken moeten worden gecontroleerd. Snel werken kan een gevolg 

zijn van gewoon erg goed zijn, maar ook van afraffelen. De leerkracht controleert snel de leerlingen 

die gauw klaar zijn. Alleen de leerlingen die binnen een bepaalde tijd klaar zijn, worden 

gecontroleerd. De leerkracht zegt bij die controle alleen maar ‘goed’, ‘te slordig’ of ‘te veel fouten’. 

Bij ‘goed’ mag de leerling iets anders gaan doen. In de andere twee gevallen moet de leerling weer 

aan de slag met de taak. Hij heeft immers nog tijd over! Ook die tussencontrole moet na verloop van 

tijd verdwijnen. Alleen voor een paar leerlingen zal die controle blijven bestaan. Dat wordt dan 

beschreven in een handelingsplan. 

 

5.1.3 Zelf nakijken 

Gaan de eerste twee onderdelen goed, dan kan de leerkracht het zelf nakijken bevorderen. Hij 

creëert twee of drie plekken in de klas waar de leerlingen in alles rust kunnen nakijken. Zelf nakijken 

is nogal fraudegevoelig. De leerkracht zal dit in het voorgesprek zorgvuldig bespreken. Heel ernstig is 

het niet, want op de toetsen gaat het toch nog mis. 

De leerkracht kan ook enige maatregelen treffen: 

- Het nakijken gebeurt aan een aparte tafel met een pen in een aparte kleur die al op tafel ligt. 

- Hij controleert (zeker in het begin) na de les het werk steekproefsgewijs. 

- Hij controleert in het volgende blok het werk van leerlingen die op de methodetoets slecht 

scoorden en in de schriften wel goed presteerden. 

Een belangrijk punt van bespreking met de groep is of de leerling die zelf heeft nagekeken, tevreden 

is met zijn prestatie. De leerling hoeft niet per se alles goed te hebben als hij het werk heeft 

nagekeken. Als hij gaat verbeteren moet hij de fout wel laten staan. De leerkracht kan zo zien welke 

opdracht problemen heeft gegeven. De keuze om de fouten al dan niet weer op zijn plaats te 

verbeteren, wordt bij de leerling gelegd. De leerkracht zal wel aangeven dat hij verwacht dat de 

leerling bij een bepaalde hoeveelheid fouten op zijn eigen plaats weer gaat verbeteren of eventueel 

hulp zoekt bij de leerkracht. 
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6 Groep 5: inpassen in de klassenorganisatie 
In de afgelopen jaren zijn alle deelhandelingen aangeleerd. De leerkracht van groep 5 zal samen met 

de intern begeleider en de leerkracht van groep 4 de balans opmaken. Hoe ver is de groep gekomen 

met: 

1. Zelfstandigheid, aan de orde gekomen in de groepen 1, 2 en de eerste helft van groep 3? 

2. Zelfstandig verwerken, aan de orde gekomen in de tweede helft van groep3 en in groep 4? 

 

6.1 Inpassen zelfstandig werken 

In groep 5 moet het zelfstandig werken in de organisatie van de klas worden ingepast. Dat kan als de 

vaardigheden van de afgelopen jaren goed zijn gestabiliseerd. Dat is dan ook het actiepunt van het 

eerste halfjaar in groep 5. Op basis van de evaluatie van het afgelopen jaar, wordt besloten op welke 

punten nog moet worden geïnvesteerd. Het is namelijk mogelijk dat bepaalde aspecten nog niet 

goed zijn ingeslepen. 

 

De redenen hiervoor kunnen zijn: 

- De groep is didactisch nogal zwak. 

- De groep heeft veel leerlingen met gedragsproblemen. 

- Veel wisselingen van leerkrachten. 

- Er is onnodig minder aandacht besteed aan zelfstandig werken. 

Als in de loop van groep 5 blijkt dat de groep in staat is tot goed zelfstandig werken, dan zal de 

leerkracht het in de organisatie inpassen. Het kan zijn dat de leerkracht van groep 5 niet toekomt aan 

het inpassen van zelfstandig werken in de klassenorganisatie omdat de groep op dat gebied erg is 

achtergeraakt. Als de leerkracht op een goede en rustige manier aan de instructietafel kan werken en 

de leerlingen niet onnodig om hulp vragen, dan is dat het signaal tot verder uitbouw van het 

zelfstandig werken in de klassenorganisatie. 

6.1.1 Inbouw in de klassenorganisatie 

Elke dag staat de dagtaak voor zelfstandig werken op het bord. De leerkracht geeft een korte 

instructie om de leerlingen op weg te helpen. Daarin geeft hij aan wat de leerlingen moeten gaan 

doen tot de kleine pauze. Er worden meerdere korte instructies gegeven. De leerkracht opent daarna 

de instructietafel en heeft de volgorde van hulp bepaald. Tot de pauze wordt er zelfstandig gewerkt. 

De leerkracht werkt met de zwakkere leerlingen. 

6.1.2 Richtlijnen effectieve instructie op basis van Cito-scores 

Het is belangrijk eerst te controleren of de uitslag van de screeningen correspondeert met de 

verwachting van de leerkracht. Bij (groot) verschil is overleg met de intern begeleider nodig. 

 

Score A:  Weinig instructie nodig. Aan de leerling vragen of hij zich verveelt, vooral als de 

  leerling zeer vaak een A scoort. 
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Score B: Korte instructie om de leerling op gang te helpen, is meestal voldoende. 

Score C: Korte instructie en daarna controle-instructie bij de instructietafel of hulp aan andere 

  leerlingen vragen. 

Score D:  Korte instructie en vaak verlengde instructie na even zelf proberen of met hulp van 

  medeleerlingen. 

Score E:  Na de korte instructie zo snel mogelijk verlengde instructie. 

 

Leerlingen met een E-score met een eigen leerlijn gaan direct na klassikale instructie naar de 

instructietafel voor eigen instructie. 
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7 Groep 6/7/8: verdere uitbouw van de autonomie 
In de groepen 6, 7 en 8 kan de autonomie nog verder worden ontwikkeld. De taak van de leerkracht 

ontwikkelt zich steeds meer in de richting van het begeleiding van het leerproces. De klassikale 

instructies worden steeds minder. Verschillen tussen leerlingen worden zo groot dat klassikale 

instructie minder effectief wordt. De leerkracht zal steeds meer instructies geven aan deelgroepen 

zoals een groep voor de betere en een voor de minder goede leerlingen. 

7.1 Ontkoppeling instructie en verwerking 

De leerlingen mogen nu steeds meer kiezen voor instructie. In het dagprogramma worden de 

instructiemomenten duidelijk aangegeven. Om het zelfstandig werken te vervolmaken, vindt er in de 

groepen 7 en 8 een ontkoppeling plaats van instructie en verwerking. De verwerking wordt later 

gedaan dan de instructie. 

Zo’n ontkoppeling heeft voordelen: 

- De leerkracht kan nu veel gemakkelijker instructies inroosteren; 

- De leerling kan niet meer puur op basis van inprenten in zijn korte termijn geheugen de stof 

verwerken; 

- De prestaties van de leerling in de klas gaan steeds meer passen bij de prestaties op de 

screeningtoetsen en later op de entree-toets en de eindtoets; 

- De leerkracht kan nu gemakkelijk beslissen dat bepaalde leerlingen gezien hun niveau 

bepaalde taken niet meer hoeven te maken. 

 

Een nadeel kan zijn dat het behoorlijk drukker kan worden aan de instructietafel. Zeker als de 

leerlingen niet gewend zijn aan elkaar hulp te vragen. 

 

Een voorbeeld van een dagprogramma in groep 8: 

8.30 – 9.00 uur  inloopwerken 

9.00 – 9.20 uur  dagprogramma bespreken 

9.20 – 9.30 uur  instructie leerlingen met eigen leerlijn 

9.30 – 9.45 uur  instructietafel rekenen 

9.45 – 10.15 uur instructietafel taal 

10.15 – 10.30 uur instructietafel eigen leerlijnen 

 

10.45 – 11.30 uur diverse groepsinstructies (soms klassikaal, soms delen van groepen, de  

   namen staan op het bord) 

11.30 – 12.00 uur instructietafel 

 

In het voortgezet onderwijs staan het zelfstandig werken en plannen duidelijk centraal. Wanneer de 

leerkracht in groep 7/8 met het zelfstandig werken zover is gekomen als in dit hoofdstuk is 
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beschreven, is een goede basis gelegd voor een werkhouding die past bij de eisen van het voortgezet 

onderwijs. 

 


