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Vrij Leren
Verhoog het leer
plezier en rem op die
manier automatisch
het voortijdig
schoolverlaten af !!



Leer prestaties
Metacognitie bepaalt in hoge mate de
leerprestatie (tot 40%). Daarmee is
metacognitie belangrijker dan intelligentie,
sociaaleconomische achtergrond en
studiemotivatie voor het leerproces van de
leerling.

Metacognitieve vaardigheden kunnen worden
aangeleerd en verbeterd door instructie en
training. Onderzoek heeft aangetoond dat
adequate metacognitieve instructie en training
leiden tot een duurzame verbetering van
metacognitieve vaardigheden en,
dientengevolge, tot betere leerprestaties.

Hoewel metacognitie enigszins is gerelateerd
aan intelligentie (20% overlap), speelt
metacognitie een zelfstandige rol in het
leerproces.

"Om vrij te kunnen
leren is een helder

inzicht in jezelf
verreist."

ROB SLAGTER

Founder Leer Paradijs

Het leerproces in
eigen hand

Metacognitie betreft de kennis en
vaardigheden om het eigen denken,
handelen en leren te organiseren, te
sturen en te controleren. 

Het gaat dan om vaardigheden voor
taakoriëntatie (wat moet ik doen?),
doelen stellen (wat moet ik bereiken?),
plannen (hoe bereik ik dat doel?),
systematisch werken (stap-voor-stap),
jezelf monitoren tijdens de uitvoering
(maak ik geen fouten, begrijp ik alles?),
na afloop evalueren (klopt het
antwoord?) en reflecteren (wat kan ik
hiervan leren?).
 
Leerlingen met goede metacognitieve
vaardigheden staan zelf aan het roer
van hun leerproces waardoor zij een
leertaak effectiever kunnen uitvoeren.

Onderzoek heeft laten zien dat bijna
de helft van de intellectueel
begaafde leerlingen metacognitief
zwak tot zeer zwak zijn. Mogelijk
worden deze begaafde leerlingen in
het onderwijs onvoldoende
uitgedaagd om hun metacognitieve
vaardigheden te ontwikkelen.

Wanneer de leerstof complexer
wordt in het reguliere onderwijs, dan
dreigt studievertraging en –uitval.
Omgekeerd kunnen leerlingen met
goede metacognitieve vaardigheden
compenseren voor een relatief lagere
intelligentie. 

Waarom voortijdig
schoolverlaten?



onderwijs
technoloog
Wist je dat Computer
Science (CS) en
Computational Thinking (CT)
ook 'Unplugged' kan worden
onderwezen ?

Probleem
gestuurd
onderwijs

Informatica in het basis en
middelbaar onderwijs... 
maar dan wel leuk en
inspirerend voor ieder kind !!



Sinds 2015 een groeiende traditie
van coaching en leiderschap.

Een verbintenis om iedereen de
hoogste kwaliteit van leren te bieden.

Wij maken dankbaar gebruik van
Open Source en Creative Commons
licenties om impact gedreven
educatieve programma's aan te
bieden, en in het proces de kosten
hiervoor zoveel mogelijk te drukken.

https://onderwijsarchitect.nl/
https://codeniacs.nl/
https://incubatorsfoundation.com/

Waarom met ons
samenwerken?

Last Verlagend "Het is belangrijk dat
kinderen kritische
denkvaardigheden

ontwikkelen"

GARLON HASHAM

Founder CodeniacsVroegtijdig
schoolverlaten

Hoe te voorkomen dat studenten voortijdig van
school gaan

1. Maak contact met ouders buiten school
2. Maak connecties met je risicoleerlingen
3. Betrek leerlingen bij buitenschoolse
activiteiten
4. Koppel leerlingen aan adviseurs
5. Verbind lessen met de echte wereld (PBL)
6. Daag kinderen uit die zich misschien
vervelen
7. Wees flexibel met het schoolrooster
8. Verlaag de kosten van onderwijs
9. Bied geestelijke gezondheidsondersteuning
10. Leer kinderen over loopbaan- en
salarisrealiteiten
11. Probeer een mentor- of tutorprogramma
12. Zorg voor middelen vanuit de gemeenschap
13. Leer kinderen goede studiegewoonten en
manieren aan.
14. Besteed speciale aandacht aan
risicostudenten

Probleemgestuurd Leren (PBL) is uitermate
geschikt voor het verbeteren van de kritische
denkvaardigheden van leerlingen, en baant een
weg naar het Vrij Leren. Dit zorgt voor 'Lust
Verhoging' in het leren bij het kind en draagt bij
aan 'Last Verlaging' bij de docent .


