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“Actief  leren is 
gemotiveerd, 

geconcentreerd 
en gepassioneerd 
aan de slag gaan 

met leren. Dit gaat 
hand in hand met 

bewegen, spelen en 
plezier!”

Oprichters Stichting Actief  Leren



Leren is leuk, maar actief leren is nog veel leuker. Wij genieten ervan 
om kinderen, jongeren en volwassenen te zien leren met een brede 
glimlach. Wij doen dit door rekenestafettes, spellingbasketbal en ta-
fels stampen. Dit noemen wij actief leren. Actief leren doe je betrok-
ken, geconcentreerd en waar mogelijk gecombineerd met bewegen 
of spelen. 

In dit projectboekje ontdekt u hoe wij dit doen bij al onze projecten. 
Wij richten ons hierbij op het maken van huiswerk en het motiveren 
van leerlingen voor onderwijs door bewegend of spelenderwijs te 
leren. Samen met u willen wij zo een bijdrage leveren aan het creë-
ren van gelijke kansen in het onderwijs. 

Wacht daarom niet langer met het lezen van dit boekje, maar sla de 
bladzijde om en ontdek waarom actief leren zo ontzettend leuk kan 
zijn. 

Leerse! 

Steven & Mark 
Oprichters van Stichting Actief Leren

VOORWOORD
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OVER
STICHTING ACTIEF LEREN

Missie: Stichting Actief Leren wil leren actief, leuk en beschikbaar maken voor iedereen 
ongeacht zijn/haar economische-, sociale- of etnische achtergrond of thuissituatie. 
Ieder individu is hierdoor in staat om gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Visie: Stichting Actief Leren wil een verschuiving realiseren in het denken over onder-
wijs: niet iedereen past in hetzelfde hokje! Iedereen moet geactiveerd worden op zijn/
haar eigen manier. Wij willen out-of-the-box denken stimuleren, buiten educatieve 
regelgeving of genestelde gebruiken om. Dit betekent niet dat je nooit dingen hoeft te 
leren die je minder interessant of leuk vindt, maar dat je dit wel op jouw persoonlijke 
manier kan doen. Het individu staat hierin centraal. Wij stellen individuen in staat grip 
te krijgen op hun eigen situatie, ontwikkeling en omgeving.

Onze pijlers:
Alles wat wij doen is gebouwd op drie pijlers.
 1. Leren is leuk 
Leren is leuk! Leren is namelijk meer dan het ‘stampen’ van woordjes of het beheersen 
van rekenvaardigheden. Leren is het ontdekken van jouw persoonlijke mogelijkheden 
en talenten. Leren is het vergroten van kennis, het verfijnen van kwaliteiten en het 
aangrijpen van talenten. Leren is ontwikkelen als persoon en het opeisen van je eigen 
leerproces.

In andere woorden, leren is ontzettend leuk!

 2. Leren is actief 
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen actief met leren bezig moet zijn. Actief leren doe 
je samen; gemotiveerd, geconcentreerd en gepassioneerd. Dit gaat hand in hand met 
bewegen, spelen en plezier. Voorbeelden hiervan zijn:
• Sport en leren
• Spelend leren
• Buiten leren 
• Klassiekere leermethodes

 3. Leren is Persoonlijk: de uitzondering is de regel 
Iedere leerling, deelnemer of medewerker is een uniek persoon met unieke talenten, 
voorkeuren en eigenaardigheden. Wij vinden dat je mag zijn wie je bent. Wij kijken 
naar jou als individu en passen ons daarop aan.
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WAAROM ACTIEF
Actief leren is een begrip wat wij samenvatten in de volgende zin:

ACTIEF LEREN IS GEMOTIVEERD, GECONCENTREERD EN GEPASSIO-
NEERD AAN DE SLAG GAAN MET LEREN. DIT GAAT HAND IN HAND 

MET BEWEGEN, SPELEN EN PLEZIER!

Iedereen leert op zijn eigen manier. Zo combineert de één leren graag met een 
spelletje, terwijl de ander het beste leert door naar een verhaal te luisteren. Wij 
vinden het belangrijk dat elke leerling zijn eigen manier van leren ontwikkelt 
en weet toe te passen. Daar moeten zij in geholpen worden. Daarom willen wij 
hen, samen met de school, de tools geven om actief met hun eigen leren aan 
de slag te gaan!

Wij maken het leren veel toegankelijker. Dit doen wij bijvoorbeeld door het ge-
bruik van spelelementen tijdens het leren, het combineren van sport met leren 
of door het buiten (op straat) leren. 



Sport en Leren

Een door ons veelgebruikte methode is Sport en Leren. Leren is namelijk heel goed te 
combineren met sport, tijdens het sporten, maar ook na het sporten kan er geleerd wor-
den. 

Dit doen wij, omdat sport een positieve relatie heeft met leerprestaties1: 
 √ Tijdens sporten groeien je bloedvaten en vergroot de zenuwactiviteit, dit  
  versnelt het leerproces en verhoogt de concentratie2

 √ Door sporten leer je samenwerken en vooruitdenken
 √ Door lichaamsbeweging worden hormonen aangemaakt (onder andere  
  endorfine). Hierdoor hebben kinderen minder last van stress en voelen  
  zij zich beter3

 √ Kinderen die aan sport doen leren zich aan gestelde regels te houden.  
  Hierdoor zijn ze meer gedisciplineerd en kunnen zich tijdens de les beter  
  concentreren4

 √ Bewegen legt niet alleen een verbinding tussen je hersenhelften, maar  
  het verbindt ook met elkaar. Je leert samen, werkt samen en leert om 
  gaan met elkaars (on)mogelijkheden. Dit komt ten goede aan het peda- 
  gogische klimaat in de klas en in de groep

1 Singh A, U. L. (2012). Physical Activity and Performance at SchoolA Systematic Review of the Literature Including a Methodologi-
cal Quality Assessment. Arch Pediatr Adolesc Med, 49-55.
2  Stegeman, H. (2007). Effecten van sport en bewegen op school: een literatuuronderzoek naar de relatie van. ‘s-Hertogenbosch: 
W.J.H. Mulier Insituut.
3 RR, Y. (1996). The acute effects of exercise on mood state. PubMed, 123-141.
4 Vanves, H. R. (1952). son experience, ses perspectives. Revue de l’Institut de Sport, 24:4-6.
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Huiswerk, urenlang op je studeerkamer voorbereiden op een spreekbeurt of 
het stampen van verschillende plaatsnamen voor topografie. Wij zijn allemaal 
grootgebracht met huiswerk, in principe heel goed, want het kan van grote 
toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs. Helaas zien wij in de praktijk dat 
huiswerk kan zorgen voor kansenongelijkheid en onduidelijkheid met als ge-
volg daarvan onnodige stress. Daar gaan wij samen verandeirng in brengen! 

Allereerst is het belangrijk om te weten wat het doel is met huiswerk. Nadat 
deze doelen zijn bepaald geven we aandacht aan de voorwaarden van effectief 
huiswerk. Dit noemen wij de doelen en voorwaarden van goed huiswerk. 

Ten tweede willen wij aandacht besteden aan de voordelen van huiswerk, waar-
bij we de nadelen ervan minimaliseren.

WAAROM HUISWERK

Doelen Voorwaarden

Oefenen/ herhalen van het eerder ge-
leerde

Terugkoppeling van docent of leerling

Voorbereiden op komende lessen Het niet te veel tijd in beslag neemt (reke-
ning houden met leeftijden qua ontwikkeling 
en tijd)

Toepassen van eerder geleerde in nieu-
we contexten

Juiste begeleiding vanuit thuis

Integreren van vaardigheden en concep-
ten (projectwerk en werkstukken)

Tabel: doelen en voorwaarden van huiswerk
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Tabel: voor- en nadelen van huiswerk

Voordelen Nadelen

Leerlingen worden zelfstandiger Gemis van persoonlijke ontwikkeling* 

Kennis en vaardigheden worden verfijnd Daling van interesse*

Bevordering van informatieverwerking Onduidelijkheid over begeleidende rol van 
de ouder (is mijn ouder nu leraar?)

Draagt bij aan kritisch denkvermogen Te weinig uitdaging (door gebrek aan diffe-
rentiatie)

Lesstof beklijft beter Ongelijke kansen (door ongelijke begelei-
ding/aandacht vanuit thuis of ongelijkheid 
door extra hulp van professionele organisa-
ties)

Te weinig begeleiding bij planning met als 
gevolg onduidelijkheids

*bij te veel huiswerk

Door al de bovenstaande praktijkkennis te verbinden aan de manier waarop 
huiswerk wordt gegeven op scholen zorgen wij voor gelijkere kansen in het 
onderwijs. Te lang is huiswerk in handen geweest van professionele organi-
saties die veel geld verdienen aan een select groepje leerlingen. Wij vinden 
dat scholen verantwoordelijkheid moeten en mogen nemen in huiswerk. Zorg 
ervoor dat het huiswerk voor alle leerlingen te maken is en help hen die extra 
hulp nodig hebben op weg. De leerling wil meer dan we vaak denken, laten we 
hen daarom gelijke kansen en middelen geven om zich te ontwikkelen. 
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WAAROM 
BETROKKEN

Onderwijsverbetering vraagt inzet van ons allemaal. Samen zijn wij in staat posi-
tieve veranderingen teweeg te brengen in het onderwijs. De medewerking van 
leidinggeven, docenten, ouders en leerlingen is daarom van groot belang. 

Leidinggevenden
Het is belangrijk dat het schoolbestuur ruimte en ondersteuning biedt ten be-
hoeve van verandering. U bepaalt met uw school de richting. Bij onze projecten 
is het van belang dat wij elkaar kunnen vinden in onze visies op goed onder-
wijs. 

Docenten
In alle veranderingen spelen leerkrachten een cruciale rol. Zij zijn namelijk de 
persoonlijk begeleiders van leerlingen. Het is dan ook belangrijk dat zij achter 
de veranderingen staan die wij met elkaar organiseren. De mening van leer-
krachten wordt daarom meegenomen. Iedere school krijgt bij ons maatwerk. 

Ouders
Het opleidingsniveau van het kind hangt sterk samen met het opleidingsniveau 
van de ouder. Leren gebeurt  namelijk niet alleen op school, dit gebeurt ook 
thuis. Bijvoorbeeld door het maken van huiswerk en het stellen van vragen over 
gebeurtenissen op school. School kan leren stimuleren binnen haar eigen ge-
bouw, maar ook daarbuiten. Door middel van huiswerk, extra opdrachten en/of 
het betrekken van ouders in activiteiten wordt het draagvlak van school en haar 
activiteiten vergroot.

Leerlingen
Gemotiveerde leerlingen zijn het doel en ons middel. Zonder enthousiasme 
van leerlingen en hun betrokkenheid missen wij volledig ons doel. Bij onze 
activiteiten nemen wij daarom met regelmaat enquêtes en interviews af met 
leerlingen om te meten hoe zij de veranderingen ervaren. 
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Samen betrokken
Deze betrokkenheid zoekt Stichting Actief Leren in al haar activiteiten en dien-
sten. Werken met Stichting Actief Leren betekent verandering. Van belang is 
dat iedereen voor deze verandering open staat. Zoals Nelson Mandela zei:

“Education is the most 
powerful weapon which 
you can use to change 
the world.”
Nelson Mandela



“Als je dan toch 
huiswerkbegeleiding 
geeft; hoe mooi is het 
dan om dat samen 
met ouders te doen 
in combinatie met 
bewegen?”
Directeur van de Valentijnschool
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BASIS 
MODULES

Module 1: Huiswerkbeleid

Module 2: Huiswerkbegeleiding met ouders

Module 3: Stiltelokaal
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MODULE 1:

HUISWERKBELEID
Waarom huiswerkbeleid?
Door het geven van huiswerk wordt kinderen de mogelijkheid gegeven om zelfstandiger te wor-
den. Daarnaast kunnen zij zich verantwoordelijker gaan voelen over hun eigen leerproces. Met 
andere woorden: huiswerk is belangrijk! School speelt een grote rol in het geven van huiswerk 
en de begeleiding hiervan. Ook als het gaat om de coaching van ouders. Zij spelen bij het maken 
van het huiswerk een belangrijke rol als pedagogisch partners. Kinderen hebben veel profijt 
van ouders die betrokken zijn bij het huiswerk, zeker als ouders de capaciteiten hebben om hun 
kind intensief te begeleiden, maar ook door een controlerende/sturende functie. Het is daarom 
belangrijk dat kinderen en ouders weten wat er verwacht wordt van het huiswerk. Een eenduidig 
beleid over het huiswerk is daarom essentieel. Zo zorgt school er namelijk voor dat kinderen, 
ouders en leerkrachten met elkaar kunnen samenwerken, doordat zij weten wat hun gezamenlijke 
doelen en verantwoordelijkheden zijn. Ouders zijn vaker dan verwacht bereid om te helpen, maar 
weten vaak niet hoe zij dit kunnen doen. 

Stichting Actief leren bij u op school

Fase 1: Onderzoek 
Samen met leerkrachten en intern begeleiders denken wij na over een passend huiswerkbeleid 
voor uw school. Alvorens dit beleid wordt geschreven onderzoeken wij welke kennis er reeds 
aanwezig is op school. Is deze kennis beschikbaar voor alle docenten? Is er een eenduidig beleid 
voor alle leerjaren en/of bepaalde groepen? Door het afnemen van interviews en het plannen van 
bijeenkomsten zorgen wij ervoor dat alle kennis die er is wordt geactiveerd. 

Fase 2: Brainstorm 
Vanuit de verzamelde informatie organiseren wij een brainstormbijeenkomst. Tijdens deze bijeen-
komst denken we samen met leerkrachten na over de wensen en eisen van het huiswerkbeleid. 
Indien gewenst wordt dit ook geschreven per jaarlaag. 

Fase 3: Beleid opstellen  
Wij nemen het voortouw in het schrijven van het huiswerkbeleid. Hierbij wordt een collega van 
school betrokken. Wij bespreken in het beleid de thema’s:
 - Waarom geven wij huiswerk?
 - Wat is het doel van het huiswerk?
 - Welke soorten huiswerk hebben we op school (structureel en incidenteel)?
 - Hoe ziet ons huiswerk eruit (is het begrijpelijk voor alle betrokken partijen, -uit 
  leg voor kinderen- , -tip voor de ouder- , -voorbeeldopgave-)? 
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 - Wat zijn de verwachtingen en taken van de betrokkenen (kind, ouder, leerkracht)  
  bij het huiswerk?
 - Vanaf welke groep geven wij huiswerk en waarom?
 - Hoeveel huiswerk wordt er minimaal/maximaal gegeven?
 - Op welke dag(en) wordt er huiswerk meegegeven?
 - Wat is de verdeling van leerwerk/maakwerk van het huiswerk?
 - Uitleg aan kinderen, hoe maak ik mijn huiswerk?
 - Welke beloningen/maatregelen worden er gekoppeld aan het wel/niet maken  
  van huiswerk?

Fase 4: Interne presentatie van het beleid  
Aan het team wordt het geschreven beleid getoond. Tevens wordt er gecommuniceerd wat er 
van hen wordt verwacht. Het team krijgt hierbij de kans om feedback te geven op het beleid. 
Door deze feedback ronde willen we een breed gedragen beleid opstellen. 

Fase 5: Externe presentatie van het beleid 
De ouders en kinderen worden op de hoogte gebracht van het nieuwe huiswerkbeleid. Aan 
ouders wordt een informatiebijeenkomst gegeven waarin hun rol wordt besproken. Aan kinderen 
wordt uitgelegd hoe huiswerk er voortaan uit ziet en wat er van hen wordt verwacht. 

Fase 6: Uitvoering van het beleid 
Bij verschillende groepen wordt steekproefsgewijs het huiswerk geanalyseerd. Met de leerkracht 
wordt besproken in hoeverre het beleid wordt gevolgd. De verschillende huiswerkopdrachten 
worden online verzameld en tussen leerkrachten gedeeld op een Drive. 

Benodigdheden
• Actieve participatie van het schoolteam
• Drive – gezamenlijke plek om informatie te delen
• Budget: 4,5 uur per week
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MODULE 2:

HUISWERK-
BEGELEIDING

Een rustige plek waar je met ondersteuning huiswerk maakt. Dit organiseert Stichting Actief 
Leren. Minimaal één keer in de week wordt er na school huiswerkbegeleiding georganiseerd. De 
begeleiding bestaat uit 4 blokken, studievaardigheden, begrijpend lezen, rekenen en taal.  Het 
woord zegt het al; huiswerkbegeleiding. Dit houdt in dat leerlingen ondersteund worden bij het 
maken van hun huiswerk. Leerlingen hebben een rustige plek waar ze op hun eigen tempo in 
stilte huiswerk kunnen maken en vragen kunnen stellen als zij iets niet begrijpen. 

Vanuit ons is er elke les een coach aanwezig. Ondersteunend aan deze coach geven de ouders 
huiswerkbegleiding. Dit is een belangrijk element binnen de huiswerkbegeleiding. Door middel 
van het vergroten van ouderparticipatie wordt individuele begeleiding voor leerlingen gereali-
seerd. Wij streven ernaar om een ratio van 1:5 aan te houden met betrekking tot begeleiding. Één 
ouder geeft begeleiding aan maximaal vijf leerlingen. Voorafgaand aan een nieuw blok krijgen de 
ouders een opfriscursus waarin zij het desbetreffende onderwerp bespreken. Uit ervaring merken 
wij dat ouders dit waarderen en dat zij hierdoor goed weten hoe zij de leerlingen kunnen bege-
leiden. 

Een ander element binnen deze huiswerkbegeleiding zijn de leerkrachten van uw school. Dit lijkt 
in eerste instantie niet zo, omdat zij de lessen zelf niet geven, maar graag passen wij de huiswerk-
begeleiding aan op de lessen van de leerkrachten. Zo willen wij weten welk huiswerk de leerlin-
gen meekrijgen, want mogelijk kunnen leerkrachten hun huiswerk aanpassen aan de blokken van 
de huiswerkbegeleiding. Ook kunnen leerkrachten de onderpresterende leerlingen doorsturen 
naar de huiswerkklas. Dit kan echter niet zonder toestemming van de ouders. 

Optioneel: Huiswerkbegeleiding 
zonder ouderparticipatie. Voor-
waarde is extra begeleiding. Benodigdheden

• Lokaal (na schooltijd)
• Begeleiding
• Vrijwilligers/ ouders
• Speelzaal
• Materiaal van Stichting Actief Leren
• Budget: 4,5 uur per week en materiaalkosten
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“Ik heb geleerd om 
hulp te vragen!”

Leerling huiswerkbegeleiding
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MODULE 3:

STILTE LOKAAL
Het stiltelokaal is de oplossing voor een soms onzichtbaar probleem. Er wordt vaak aangenomen 
dat leerlingen thuis de ruimte krijgen om hun huiswerk, in alle rust, te maken. Voor veel leerlingen 
is dit helaas niet zo. Ze hebben thuis rondrennende broertjes en zusjes en/of ouders die regel-
matig vragen of ze even snel met een klein klusje willen helpen. Hierdoor hebben zij geen rustige 
plek om te leren. Wij bieden deze leerlingen de ruimte bieden om na schooltijd, op school en in 
alle rust aan de gang te gaan met hun huiswerk. 
Één of meerdere vaste dagen per week wordt een lokaal opengesteld. In dit lokaal hebben leer-
lingen de ruimte om in stilte hun huiswerk te maken. Dit gebeurt onder begeleiding van een leer-
kracht, stagiair of vrijwilliger. Het is hierbij niet de bedoeling dat leerlingen (veel) vragen stellen, 
daar is de huiswerkbegeleiding voor. Rust, structuur en stilte in een vertrouwde omgeving stelt de 
leerlingen in staat hun huiswerk naar behoren te maken. Hierdoor krijgen zij sneller de gestelde 
leerdoelen onder de knie. 
De regels in dit lokaal zijn direct en strikt. Leerlingen zijn van harte welkom en dienen zich aan de 
regels te houden. Daarentegen zijn zij niet verplicht om elke les te komen. Over verdere regels 
denken we graag samen met u na.

Benodigdheden
• Lokaal (na schooltijd)
• Begeleiding
• Materiaal van Stichting Actief Leren
• Budget: 2 uur per week per les en materiaalkosten
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EXTRA 
MODULES

Module E1: Actief Leren Lokaal

Module E2: Lespakket Innoverend Leren

Module E3: Lespakket Leren Leren
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MODULE E1:

ACTIEF LEREN 
LOKAAL

Iedere juf of meester wil een klaslokaal zo leuk, gezellig en effectief 
mogelijk inrichten. Helaas zijn zij beperkt in de mogelijkheden en 
middelen die zij hiervoor krijgen. Dit komt voornamelijk doordat 
iedere leerling een tafel en stoel nodig heeft. Soms willen leerlingen 
en leerkrachten op een andere manier leren, maar om je lokaal hier-
voor helemaal om te bouwen… dat kan niet. 

Met het actief leren lokaal heb je een ander lokaal tot je beschikking. 
In dit lokaal kunnen leerlingen op nieuwe manieren aan de slag 
gaan met hun maak- en leerwerk. Het biedt de leerkracht een unieke 
manier van lesgeven, waardoor extra mogelijkheden tot interactie 
worden gecreëerd. Leren wordt hierdoor leuk en actief!

Wij willen dat leerlingen juichen als ze weer naar dit lokaal mogen. 
‘Yes, we gaan naar het actief leren lokaal!’ Terwijl de juf of meester 
hier minstens zo enthousiast van wordt. Er is mogelijkheid tot bewe-
gend-, spelend- en creatief leren. Samen met jullie ontwerpen wij dit 
lokaal, zodat het aansluit op de behoeften van de school. 

Dit lokaal is perfect te combineren met: Lespakket Innoverend Leren, 
Lespakket Leren Leren en huiswerkbegeleiding.

Benodigdheden
• Vast lokaal
• Budget: afhankelijk van de behoefte
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“Ik doe dit omdat 
ik verandering wil 

brengen in de wijk!”
Ouder huiswerkbegeleiding
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Bah, weer huiswerk! Ik wil niet naar school! Waarom moet ik dit leren!? School is saaaaaaai…! 
Allemaal uitspraken die we vast wel eens gehoord hebben. Wij vinden dit jammer. School en 
leren kan zo ontzettend leuk zijn. Met ons lespakket innoverend leren bieden wij toffe manieren 
om te leren.

Denk aan sport- en leerlessen, spelend leren of buiten leren. Rekenestafette, straatnamenshuffle 
of een speurtocht door de wijk. Allemaal voorbeelden van innovatieve lesvormen. In een op maat 
gemaakte lessenserie bieden wij elke les een nieuwe activiteit aan. Wij blijven vernieuwen en 
gaan actief op zoek naar nieuwe lessen, spellen of activiteiten. Zo proeven de leerlingen verschil-
lende vormen van leren. 
Leren stopt natuurlijk niet als je de school uitloopt. Daarom geven wij elke les een “Tool voor 
thuis”. Een spel, opdracht of uitdaging die je samen met je vader, moeder, broertjes of zusjes kan 
doen en blijven herhalen! 

Benodigdheden
• Lokaal
• Begeleiding
• Speelzaal
• Aan te raden met: Actief Leren Lokaal
• Budget: 8,5 uur per week per docent en materiaalkosten

MODULE E2:

LESPAKKET 
INNOVEREND 
LEREN
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Rekenestafette

Maak 8 vakken en leg bij elk een getal of een rekensymbool. Ga in het midden van alle 
vakken staan met de leerlingen, dit is de homebase. Verdeel de leerlingen in 2 groepjes. 
Elk groepje krijgt zijn eigen lijst met antwoorden op sommen die zij zelf moeten rennen. 
De leerlingen zijn hierdoor druk bezig met rekenen en hebben enorm veel plezier!

Bijvoorbeeld Getal 27:
De leerlingen rennen via de volgende matten: 5  x  5  +  2 en vervolgens terug naar de 
homebase. Klopt de som? Yes, dan is de volgende!
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Leren, we doen het iedere dag en wat ons betreft is er (bijna) niets leukers. Toch hebben veel 
mensen negatieve associaties als zij denken aan leren. Veel kinderen hebben helaas ook deze ne-
gatieve gedachten bij leren. Een belangrijke reden hiervoor is de ineffectieve manier waarop veel 
mensen leren. We weten namelijk helemaal niet hoe we moeten leren. Bij de module leren leren 
willen wij hier verandering in brengen en helpen wij kinderen leren leren. 

Na afronding van deze lessenserie willen wij dat kinderen taakgericht, met doorzettingsvermogen 
en intrinsiek gemotiveerd leren. Door stil te staan bij de werking van ons brein en na te denken 
over succesvolle leerstrategieën gaan wij kinderen hierbij helpen. Zo weten zij na deze module 
hoe zij (op hun eigen manier) goed kunnen leren. 

Deze lessenserie is opgebouwd als zoektocht. De zoektocht naar een antwoord op een alomvat-
tende vraag, HOE LEER IK? Deze vraag zal iedere leerling persoonlijk gaan beantwoorden. Onze 
zoektocht begint klassikaal bij het weten wat ik wil leren, het opstellen van een goede werkverde-
ling en de werking van ons brein. Daarna wordt de zoektocht persoonlijker en gaan we naden-
ken over verschillende leerstrategieën. We sluiten af met reflecteren, want van iedere keer leren 
kunnen we weer iets leren. 

MODULE E3:

LESPAKKET 
LEREN LEREN
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“Hoe leer ik?”

Benodigdheden
• Lokaal
• Begeleiding
• Preferabel: Actief Leren Lokaal
• Budget: 8,5 uur per week per docent en materiaalkosten
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Enthousiast geworden 
over de modules?! 

Stichting Actief Leren gaat graag met u in gesprek 

over de mogelijkheden, wensen en specifieke be-

hoeften van uw school. 

Ons jonge, gedreven en gepassioneerde team 

helpt graag samen met u mee aan het verkleinen 

van kansenongelijkheid in het onderwijs, door het 

verbeteren  van het huiswerkbeleid en natuurlijk 

het vergroten van het leerplezier!
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Contact
S. Vreugdenhil

Gijsingstraat 51, 3026 RH te Rotterdam

Telefoon: +316 34 18 19 45

Email: Info@stichtingactiefleren.nl

Postadres: Berkelselaan 18 B, 3037 PE te 

Rotterdam




