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Leren in drie stappen 
 

 

Waar gaat de les over? 

 

Deze les gaat over een bepaalde manier van leren: het leren in drie stappen. Als je je 

aan deze drie stappen houdt, leer je om steeds beter te leren. 

 

 

Wat is het doel van de les? 

 

In deze les ga je met elkaar bekijken wat leren nu eigenlijk is, en hoe je je manier van 

leren kunt verbeteren. 

Leren is meer dan alles uit je hoofd leren. Je moet ook dingen begrijpen en kunnen 

toepassen in de praktijk. 

Niet al het leren dat je doet is effectief. Soms heb je ingespannen geluisterd in de les, 

maar dan heb je de volgende dag alweer vergeten waar het over ging. Of je hebt 

heel hard geleerd voor een toets, maar je haalt toch een onvoldoende. Om beter te 

gaan leren, leer je in deze les dat je het beste een drietal stappen kunt zetten: 

 

1. Voorbereiden 

2. Uitvoeren en verwerken 

3. Terugkijken en beoordelen 

 

 

Hoe zit de les in elkaar? 

 

In deze les zet je drie stappen: 

 

STAP 1: VOORBEREIDEN 

Je kijkt eerst hoe je meestal leert. Je vergelijkt jouw manier van leren met die van de 

andere Cursisten in de groep. 

 

STAP 2: UITVOEREN EN VERWERKEN 

Je krijgt een aantal tips waar je op moet letten bij het leren: de drie stappen. 

Deze stappen ga je daarna oefenen. 

 

STAP 3: TERUGKIJKEN EN BEOORDELEN 

De les wordt afgesloten met een paar conclusies: waar wil je zelf de komende weken 

opletten? De afspraken die je daarover maakt schrijf je op bij blz. 22. 
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STAP 1: VOORBEREIDEN 

 

 

Hoe leer je? 

 

Kijk naar onderstaande zinnen. Hoe doe jij dat? 

Wat past het beste bij jou? 

 

 

O          Een goede les is als de docent veel uitlegt 

 

O          Ik onthoud de les het beste als ik het nut ervan zie 

 

O  Als ik steeds moet luisteren, kan ik mijn hoofd er niet bij houden 

O         Ik probeer goed bij de les te blijven door mezelf steeds te vragen of ik het 

           nog begrijp 

O Ik leer het beste door oefeningen te doen 

O Ik leer het beste van een docent die aardig is 

O Als ik aan het einde van de dag moe ben, dan heb ik een tevreden gevoel 

O Ik leer het meest als ik in een grote groep zit 

O Als ik een slecht cijfer heb, dan weet ik precies hoe dat komt 

O        Als ik alles uit mijn hoofd heb geleerd, dan heb ik het gevoel dat ik goed 

           geleerd heb 

O Ik vind het vervelend als anderen steeds maar vragen stellen 

O Als de docent duidelijk vertelt wat ik moet doen, leer ik meer 

 

 

Wat voor cursist ben ik? 

 

 

Je hebt nu een aantal verschillende ideeën gehoord over leren. 

Denk na wat goed is in je manier van leren.  

Schrijf dat op.  

Noem in elk geval één goed en één minder goed punt. 
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STAP 2: UITVOEREN EN VERWERKEN 

 

 

Leren gaat het beste als je drie stappen zet. 

Kijk eens naar het volgende overzicht. 

 

 

Stappen om te leren 

 

 

Stap 1: Bereid je voor op de les die komt 

 

Begin niet aan een leestekst of opdracht zonder dat je weet wat de bedoeling is, en 

wat je  van het onderwerp of de opdracht al weet of wilt weten. 

 

 

Stap 2:  Zorg dat je steeds weet waar je mee bezig bent 

 

Stel vragen aan jezelf als je een tekst leest of als je een opdracht moet uitvoeren: 

waar gaat het over? Kan ik het begrijpen? 

 

 

Stap 3: Kijk terug en beoordeel het resultaat 

 

Je bent de les bewust begonnen, je moet hem ook bewust afsluiten. Je eindigt met 

een persoonlijke conclusie. Wat heb je geleerd? Wat wil je nog leren? 
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STAP 3: TERUGKIJKEN EN BEOORDELEN 

 

 

Afspraken met jezelf 

 

Schrijf een aantal tips op die je aan jezelf wilt geven. 

Het zijn de afspraken die je met jezelf maakt. 

 

Als ik goede resultaten wil bereiken, en op tijd de cursus wil afmaken dan is het 

volgende belangrijk: 

 

1.__________________________________________________________________  

 

2.__________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________ 

 

5.__________________________________________________________________ 

 

 

Wat hebben we gedaan, wat gaan we doen? 

 

Een actieve leerhouding is erg belangrijk.  

Daarom stel je jezelf vragen bij het voorbereiden, bij het uitvoeren/ verwerken en bij 

het terugkijken/ beoordelen.  

In de volgende lessen ga je leren hoe je deze vragen kunt stellen. Hiermee oefenen 

is belangrijk om je leerhouding te verbeteren. 

Dat geldt voor iedereen, ook voor cursisten die al goede resultaten hebben behaald. 

Iedereen moet leren, actief  te leren, omdat in de praktijk van jouw beroep deze 

houding ook van je gevraagd wordt. 

Ook daar moet je initiatief durven nemen en problemen kunnen aanpakken. 

 


