
Kernpraktijk 9 Leerprocessen 
zichtbaar maken 
Het is belangrijk dat de docent een goed beeld heeft van het leerproces van de 
leerlingen. Het is ook van belang dat informatie over het leerproces en leerresultaat 
wordt teruggekoppeld aan de leerlingen. Terugkoppeling niet alleen achteraf na het 
maken van een toets, maar nadrukkelijk ook tijdens de les zelf. De vraag die bij deze 
kernpraktijk centraal staat is dan ook welke lesactiviteiten en werkvormen je kunt 
inzetten om het leerproces van de leerlingen voor alle betrokkenen zichtbaar te maken. 
We kijken daarbij naar leren als een dialoog tussen leraar en leerlingen. Krachtige 
middelen om leren te stimuleren én zichtbaar te maken zijn vragen stellen en feedback 
geven. 

 

Doelen 

Je kunt de relatie tussen ontworpen lesactiviteiten en leeractiviteiten van leerlingen 
expliciet maken. 

Je kunt vragen van lagere en hogere orde voorbereiden en deze toepassen in een 
leerdialoog. 

Je kunt verschillende manieren om het leren van je leerlingen zichtbaar te maken 
toepassen in je lessen. 

 

Verwerking 

1. Ontwerp een (klein) onderwijsleergesprek waarin je als docent te weten wilt 
komen wat leerlingen over een bepaald onderwerp weten. Schenk in ieder 
geval aandacht aan (a) het niveau van de vragen (Bloom) die je wilt stellen, 
(b) de uitvoeringsaspecten van het gesprek, en (c) de rol van feedback. 

2. Leg het ontwerp voor aan je werkplekbegeleider, voer het leergesprek uit in 
de klas en bespreek achteraf hoe het gegaan is. 
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