Voor ik begin

1.
Ik denk na
voor ik begin

2.
Ik kijk hoe
het gaat

Hoe nu verder?
Wat ga ik de volgende keer doen ?
Hoe doe ik het de volgende keer? Waarom zo?
Wat kan ik de volgende keer weer gebruiken?

Wat beheers je al wel / nog niet? Wat weet je hier al van?
Wat kun je gebruiken van wat je al weet? Kun je dit erbij pakken?
Wat levert het je op als je dit doel beheerst?
Wat zijn hoofd- en bijzaken?
Hoeveel tijd gaat het kosten?
Wat is het beoogde resultaat? Zijn de succescriteria duidelijk?
Is er een goed voorbeeld te bekijken? Is er een rubric (te maken)?
Waar zie je tegenop? Waar heb je vertrouwen in?
Hoe ga je je kwaliteiten inzetten en je valkuilen compenseren?
Welke strategie ga je kiezen?
Waarom kies je deze, is er ook een andere mogelijkheid?
Wat werkte de vorige keer bij een soortgelijk doel?
Wat/wie heb je hierbij nodig (instructie/omgeving/een ander?)

Vooruitkijken/plannen

Is het gelukt en hoe weet ik dat?
Waar kwam het door?
Wat hielp goed of juist niet goed?
Ben je tevreden?
Wat heb je geleerd?

Begrijp je het? Wat wel / wat niet?
Hoe sta je ervoor? Ga je vooruit?
Hoe weet je dat?
Werkt jouw aanpak volgens plan of moet je bijstellen?
Wat kun je doen om weer door te gaan?
Tot waar lukt het je? / Waar loop je vast?
Kun je dit zelf oplossen?
Voor je iets vraagt, kun je het antwoord zelf ergens opzoeken?
Is er iets wat je kunt gebruiken van eerdere successen?
Ga je zo het doel behalen?
Heb je nog voldoende focus? Welke emotie heb je?
Wat zorgt ervoor dat het wel/niet lukt?
Begrijp/beheers je alles? Wat wel en wat (nog) niet?
Wat zijn de 3 belangrijkste dingen die je vandaag heb geleerd?
Heb je je doel bereikt? Hoe goed op een schaal van 0-10?
Was het een realistisch doel?
Heb je gecontroleerd?
Hoe komt het dat het (niet) gelukt is?
Was je werkwijze effectief? Wat hielp goed? Wat minder?
Wat zegt het resultaat over jouw competenties en inspanning?
Wat zegt dit resultaat over de omstandigheden?
Wat heeft dit opgeleverd? Wat is het nut? Waar kun je deze kennis/
vaardigheid nog meer bij gebruiken?
Ben je tevreden? Twijfel je nog ergens over?
Welke fouten heb je gemaakt en wat heb je daarvan geleerd?
Hoe voel je je en hoe komt dat?

Evalueren / Reflecteren

Welke eigenschap/vaardigheid heb je ontdekt waar je vaker gebruik van wil maken?
Wat doe je de volgende keer weer / niet meer?
Wat maakt dat je dat denkt?
Wat is de volgende stap?
Wat wil je de volgende keer leren ?
Wat ga je verder doen om je doel te bereiken?
Wat kan je doen om betere vooruitgang te boeken?
Heb je door je succes tips voor anderen?
Wanneer zou je het weer zo doen?
Welke weetjes/tips wil je bewaren/ergens noteren?

4.
Ik kijk terug

Uitvoeren / monitoren

Oriënteren / Voorspellen / Plannen

3.
Ik kijk
vooruit

Als ik klaar ben

Volgende keer

DENKEN OM TE LEREN

Lukt het en hoe weet ik dat?
Hoe pak ik het aan?
Kan ik iets anders/beter doen?

Tijdens het leren

Wat is het doel?
Wanneer is het goed?
Wat weet ik al?
Wat verwacht ik ervan?
Hoe ga ik het aanpakken?
Wat kan ik gebruiken?
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Het schema 'Denken om te leren' is ontwikkeld door Castelijns en Baas (Baas, Segers, Martens, Castelijns & Vermeulen, 2013).
en ook beschreven in “Gemotiveerd leren en lesgeven: de kracht van intrinsieke motivatie”
(p. 123) door A. Ros, J. Castelijns, A. van Loon & K. Verbeeck, 2020, Bussum: Coutinho.
Diverse bronnen zijn geraadpleegd voor het toevoegen van de specifieke vragen.
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MMeijer, Veenman & van Hout-Wolters, 2012
Verstraete & Nijman, 2018
Stevens, 2014
Brooks & al., 2019
Voerman & Faber, 2020
Een aantal vragen is indirect afgeleid uit theorie.

