
Leren leren voor het leven! 

Hoe herinnert u zich ‘leren leren’ in de 

basisschool? 

Dit was de prikkelende vraag die ik 

stelde aan enkele medestudenten... 

Hun ervaringen waren helaas niet erg 

positief. Ze herinneren zich enkele 

saaie lessen rond ‘leren leren’ per jaar, 

waarbij ze snel een boekje moesten 

invullen, om dan achteraf alle info weer 

te vergeten. In het beste geval 

herinneren ze zich nog goed de 

beertjes van Meichenbaum. 

Ik wilde dus meteen aan de slag om 

het vakoverschrijdende werken rond 

‘leren leren’ wat aangenamer te 

maken. 

 

Eerst en vooral ging ik op zoek naar 

heel wat interessante informatie rond 

‘leren leren’. Op welke manieren leren 

kinderen, hoe kunnen hun talenten 

gestimuleerd worden, welke problemen 

kunnen kinderen hebben bij het leren, 

enz. Daarnaast deed ik een 

onderzoekje naar de mening en 

verlangens rond ‘leren leren’ bij de 

ouders en leerkrachten van de 

basisschool De Horizon te Koolskamp.  

Na al deze informatie opgeslorpt te 

hebben, ging ik aan de slag 

met het creëren van een 

leerlijn en 

handleiding 

voor elk 

leerjaar 

van de basisschool.  

Daarbij speelt mascotte ‘Robby de 

robot’ de hoofdrol. Hij moet de 

kinderen laten ervaren wat ‘leren leren’ 

nu juist inhoudt. De kinderen vinden 

Robby in de klas terug op de grote 

overzichtsaffiche, waar de leerlingen 

op een kindvriendelijke manier, zelf 

kunnen aftoetsen welk 

onderdeeltje/eindterm van ‘leren leren’ 

ze al onder de knie hebben. Daarnaast 

schittert Robby op 5 posters die de 

kinderen helpen om zelfstandig aan de 

slag te gaan (gelijkaardig met de 

stapjes van Meichenbaum). 

Bij de uitwerking van de leerlijn heb ik 

niet enkel aan de kinderen gedacht. 

Ook de leerkrachten verdienen een 

eenvoudige en duidelijke handleiding 

om in de klas te werken aan ‘leren 

leren’. Voor hen heb ik per leerjaar 

fiches ontworpen die overeenstemmen 

met de eindtermen en de 

overzichtsaffiche. Op die fiches staan 

enkele leuke opdrachten die ze in 

verschillende lessen kunnen 

integreren. Er wordt van hen wel enige 

deskundigheid verwacht om te bepalen 

wanneer ze de opdrachten kunnen 

toepassen. Op de fiches staan wel 

enkele lestips die hen daarbij kunnen 

helpen. 

In de handleiding, is er ook aan de 

ouders gedacht. Ze bevat bijvoorbeeld 

een brief met enkele tips die nuttig zijn 

bij het ondersteunen van hun kind bij 

het leren. Ook is er een 

boekentasplanner die in de keuken kan 

uitgehangen worden. 

 



 

 

Met de leerlijn is het eigenlijk de 

bedoeling dat de kinderen hun eigen 

leerstijl ontdekken, proeven van 

verschillende leermanieren, enige 

zelfstandigheid ontwikkelen, ervaren 

hoe ze stress en faalangst kunnen 

inperken, leren leren aan de hand 

van ICT, leren reflecteren over hun 

werk of houding, enz. 

 

Kortom, ik hoop dat dankzij mijn 

leerlijn, ‘leren leren’ opnieuw als 

prettig ervaren wordt bij de 

kinderen en leerkrachten. Leren 

doen we voor het leven. Het is dus 

belangrijk dat we er voldoende bij    

   stilstaan! 

 


