
WAARDEREND LEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Om te ervaren wat keuzevrijheid doet en hoe het voor jou en je leerlingen het best 
werkt, is het de moeite waard om er eerst op kleine schaal mee te experimenteren. 
Dit kun je doen door met één klas bewust te werken aan het vergroten van de keuze
vrijheid voor leerlingen. Dit kan zowel gaan om de inhoud van je les of de vorm 
waarin ze met de stof aan de slag gaan.

Keuzevrijheid
Z o  v e r g r o ot  j e  d e  a u to n o m i e  va n  l e e r l i n g e n

m i j n  e x p e r i m e n t

Ik ga aan de slag met klas ____, omdat ik het 
belangrijk vind dat  ____

Het soort keuzevrijheid waarmee ik wil experi
menteren, is  ________

Het experiment is voor mij een succes als  ____

Ik pak mijn experiment als volgt aan  ____

Wat ik van mijn experiment geleerd heb, is  ___ 

Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

 − Geef leerlingen aan het begin van de les 
een intrigerend vraagstuk en laat ze hier op 
verschillende manieren aan werken, variërend in 
moeilijkheidsgraad, van luisteren naar de uitleg tot 
zelf de oplossing bedenken.

 − Geef verschillende opties hoe zij zich bepaalde stof 
eigen kunnen maken, bijvoorbeeld: opdrachten 
maken uit het werkboek, een film kijken waarin 
de stof wordt uitgelegd of met een klasgenoot een 
samenvatting maken van een artikel.

 − Laat iedere leerling voor een bepaald onderwerp 
zelf drie toetsvragen bedenken, waaruit je een 
selectie maakt van goede en originele vragen. Dit 
stimuleert leerlingen om op een actieve manier de 
stof tot zich te nemen, en laat hun voelen dat ze 
invloed hebben op wat getoetst wordt.

 − Laat leerlingen bepalen waar ze ten opzichte van 
de leerdoelen staan, en vraag hun te kiezen aan 
welk deel van de stof ze extra aandacht willen 
besteden. Pas je lesstof hierop aan.

t i p   Vergeet niet om de leerlingen voorafgaand aan het experiment te vertellen dat je ze de 
komende weken meer keuzevrijheid gaat bieden. Dat opent ook direct de deur om na afloop 
samen met de leerlingen op het proces te reflecteren. Wat hebben ze van je experi ment gemerkt? 
Wat was het effect van keuzevrijheid op hun leerplezier? En leerprestaties? Wat vonden ze goed 
werken? Wat zouden ze de volgende keer zelf anders doen? 


