eigenaarschap
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LAAT LEERLINGEN ZELF KEUZES MAKEN
Als een leerling mede mag bepalen waar hij aan werkt in de komende periode, zal hij meer gemotiveerd zijn om het bijbehorende doel te
bereiken en zich meer verantwoordelijk voelen voor de taak.
ZORG VOOR BETEKENISVOL ONDERWIJS
Onderwijs dat betekenis heeft voor de leerling, zorgt voor hogere betrokkenheid. Als een leerling zich interesseert voor een bepaald onderwerp
zal hij meer gemotiveerd zijn om zijn taak uit te voeren.

MAAK LEREN ZICHTBAAR
Je kunt een leerling meer verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling laten ervaren, wanneer je zichtbaar maakt wat hij heeft geleerd,
waar het geleerde een onderdeel van is en wat de volgende stap kan zijn. Fase 2 van de ‘Zes fases van een instructieles’ (zie omjs.nl) is hiervoor erg
geschikt.
LAAT LEERLINGEN (MET HULP VAN JOU ALS LERAAR) ZELF HUN DOELEN BEPALEN
Leerlingen die werken aan eigen doelen, zullen zich meer eigenaar voelen van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken.
In het woord eigenaarschap zit toch niet voor niets het woord eigen?

CREËER VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijkheid creëert betrokkenheid. Leerlingen die weten dat het bereiken van het doel afhangt van hun eigen inzet, zullen zich
meer verantwoordelijk voelen voor hun taak. Op het moment dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun taak, zullen ze er vervolgens beter
hun best voor doen.

BEN JE BEWUST VAN JE EIGEN ROL ALS LERAAR
Goed voorbeeld doet goed volgen. Als je als leraar uitstraalt dat je kunt leren van je fouten en invloed hebt op wat je leert en hoe je leert,
kan een leerling dit gedrag van je overnemen.

ZORG VOOR KRACHTIGE ZELFEVALUATIE
Een leerling die zijn eigen leerproces evalueert, leert wat hij de volgende keer anders kan doen.
Ook dit vergroot het gevoel van eigenaarschap van de leerling.

STEL GEZAMENLIJKE REGELS OP
Regels die opgelegd worden door de leraar, voelen niet ‘eigen’. Regels en afspraken die samen met de leerlingen worden opgesteld,
zullen eerder worden nageleefd.
GEEF FEEDBACK AAN LEERLINGEN DIE EEN OP GROEI GERICHTE MINDSET STIMULEERT
Feedback op het proces laat leerlingen ervaren dat ze invloed hebben op het proces én dat ze kunnen leren van eerdere ervaringen en fouten.
Wanneer een leerling zegt dat hij iets niet kan, geef je hem feedback met het woordje ‘nog’. Laat de leerling de zin herhalen met de toevoeging van
dit woord, namelijk: “ik kan dit nog niet”. Wanneer je namelijk echt iets wilt bereiken en hier veel voor oefent, is alles te leren.
HEB OOG VOOR KLEINE DINGEN
Moedig een leerling aan die initiatief neemt of die iets van thuis meeneemt omdat dat past bij het onderwerp of thema! Het waarderen
van het initiatief stimuleert het eigenaarschap van de leerling en zorgt voor een betere relatie tussen leerling en leraar.
De leerling voelt zich gehoord en gezien.

Deze tips zijn geïnspireerd op het onderzoek van:
Zimmerman (1990), Duckworth (2009) Marzano (2010),
Dweck (2011) en Marino (2011).

