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Inleiding 
 

Totstandkoming van de handreiking  
In 2012 zijn de auteurs begonnen aan een onderzoek naar het verbeteren van 

metacognitieve leerstrategieën in de wiskundeles als onderdeel van de MEBIT-master in 

Maastricht. Het verkennend onderzoek betrof een beperkt aantal klassen, maar de 

resultaten waren veelbelovend. Leerlingen verbeterden na gebruik van de META-methode 

daadwerkelijk hun wiskundecijfer. In 2015-2016 is een breder onderzoek gedaan op twee 

scholen waarbij zeventien docenten en bijna zeshonderd leerlingen betrokken waren. Dit 

onderzoek, door de NRO gefinancieerd, leverde opnieuw positieve verbeteringen van de 

wiskunderesultaten, echter nu waren alleen voor de zwakkere leerlingen de verbeteringen 

significant. Wel zetten alle leerlingen in de experimentele groepen significant meer 

metacognitieve strategieën in ten opzichte van de controlegroepen. Het onderzoeksverslag 

van De metadenkende leerling is te vinden op de NRO-website . 

 Na het breder onderzoek groeide in 2017 de belangstelling voor de methode en 

konden de auteurs dankzij financiering via Kennisbenutting Plus materialen ontwikkelen en 

cursussen geven. Deze handreiking is daarvan het resultaat. Het is een verzameling  van 

gebruikte materialen in de cursussen en presentaties die gegeven zijn aan docenten in het 

VO en docenten in opleiding aan diverse lerarenopleidingen in het land.  

 
Doel 
Het doel van deze publicatie is de cursusmaterialen beschikbaar te stellen aan (wiskunde) 

docenten die interesse hebben om met de META-methode in de les aan de slag te gaan. De 

handreiking is niet bedoeld als naslagwerk, maar is meer een verzameling van 

werkmaterialen aangevuld met een weergave van de ervaringen die de auteurs hebben 

opgedaan met de methode. Hoewel de meeste voorbeelden uit de praktijk van de 

wiskundeles komen, blijken zij ook bruikbaar bij andere vakken als scheikunde, M&O, 

klassieke talen en zelfs Nederlands. Zie hiervoor de werkbladen in het tweede deel van deze 

handreiking. 

 

De methode in het kort 
 
Voordoen is niet voldoende 
Leerlingen hebben vaak moeite om bij het leren een juiste aanpak te kiezen. Soms kennen ze 
maar één leerstrategie en weten ze niet dat er meerdere effectieve aanpakken zijn waaruit 
ze kunnen kiezen. Dat is bijzonder omdat docenten in de klas vaak veel tijd besteden aan het 
voordoen of modelleren van een juiste aanpak of strategie. Waarom is deze methode van 
modelleren niet altijd effectief? Het blijkt dat leerlingen én docenten zich er niet altijd 
bewust van zijn dat er bij de uitleg voor de klas een leerstrategie wordt voorgedaan. Er 
gebeurt namelijk meer dan alleen het uitleggen van een opgave. 
 
Hardop denken 
Tijdens het uitleggen gebruiken docenten vaak de techniek van hardop denken. Daarbij 
stellen zij zichzelf hardop vragen als “Welke stap moet ik nu maken?”. “Welke informatie 
heb ik nog niet gebruikt?”. “Doe ik het wel goed?”. De bedoeling is dat leerlingen hierdoor 
het denkproces van de docent begrijpen en inzien dat vragen stellen een goede manier is om 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/06/NRO-paper-META-methode-versie-januari-2017-def.pdf
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een stukje verder te komen in het aanpakken van een vraagstuk. Vaak blijkt dat leerlingen de 
vragen wel horen maar deze alleen zien als begeleidende tekst die bij de uitleg hoort. Zowel 
docenten als leerlingen beseffen vaak niet goed dat jezelf vragen stellen een enorm 
effectieve leerstrategie is.  
 
Vragenkaarten 
In de META-methode, acroniem voor metacognitieve 
expliciete training om leerlingen te activeren, leren 
docenten deze leerstrategie expliciet in te zetten. Zij maken 
zelf vragenkaarten bij een onderwerp en leren leerlingen 
deze te gebruiken in de les. Op de vragenkaart wordt 
zichtbaar welke vragen er gesteld kunnen worden bij een 
bepaald onderwerp. Omdat de vragen op de META-kaarten 
gekoppeld zijn aan de fases binnen de leerstrategie; 
oriënteren, plannen, uitvoeren en controleren, leren 
leerlingen dat ze een proces moeten doorlopen om een 
vraagstuk tot een goed einde te brengen. Een goed 
antwoord is het gevolg van een succesvol doorlopen 
aanpak.  
 
Werkvormen 
Docenten die de methode toepassen in hun les doen dit door leerlingen regelmatig korte 
opdrachten uit te laten voeren, waardoor de vier fases van oplossen afwisselend onder de 
aandacht komen. Zo moeten leerlingen punten uitdelen voor elkaars huiswerk en daarbij 
beargumenteren waarom (controleren). Of in eigen woorden de opdracht aan elkaar 
uitleggen en de signaalwoorden benoemen (oriënteren). Of samen mindmaps maken over 
nieuwe of oude stof. Zo leert de leerling actief een ordening aan te brengen in het geleerde. 
Na enige tijd kunnen leerlingen zelf een vragenkaart maken bij een onderwerp of kunnen zij 
een aantal strategieën benoemen waarmee ze een probleem willen oplossen. 
 
Praktijk en theorie 
De lesmethode probeert literatuur over metacognitie en probleemoplossen te verbinden 
met de dagelijkse lespraktijk. De vragenkaart lijkt daarin een effectief visueel middel om 
aandacht te besteden aan zowel de fases van probleemoplossen als de metacognitieve 
strategieën (oriënteren, plannen, monitoren en controleren) die hiervoor nodig zijn.  
 
De methode is gebaseerd op drie inzichten uit de literatuur. 

- Zelfbevraging uit de IMPROVE-methode (Mevarech & Kramarski,1997) 
- Integreren van domeinspecifieke- en hogere denkprocessen (Boekaerts & Simons, 

2003) 
- Expliciet aanleren van metacognitieve vaardigheden (Veenman, 2006) 

 
Literatuuronderzoek van de Universiteit van Groningen (Kostons, Donkers & Opdenakker, 
2014) bevestigt dat aandacht voor cognitieve- en metacognitieve strategieën leerlingen 
helpt om meer zelfsturend te leren. De drie elementen van de META-methode komen daarin 
ook aan de orde. De META-kaart wordt ook als didactisch hulpmiddel genoemd in de SLO-
brochure Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo. 

http://www.nro.nl/aanleren-van-leerstrategieen-verhoogt-motivatie-en-bevordert-prestaties-van-leerlingen-reviewstudie/
http://downloads.slo.nl/Repository/ontwerpen-van-wiskundige-denkactiviteiten-onderbouw-havo-vwo.pdf
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Stappenplan  
 
Bewustwording 
Om goed met de methode te kunnen werken is het belangrijk dat docenten zich eerst 
bewust worden van het belang van zelfbevraging. Het modelleren van een oplosstrategie 
door de docent voor de klas is goed, maar meestal niet voldoende om leerlingen het 
zelfbevragen aan te leren. Ook al doet de docent heel erg zijn best om het hardop denken 
voor te doen; de eerste stap die gezet moet worden is van impliciet naar expliciet. De 
leerlingen moeten zelf oefenen met (hardop) vragenstellen. Omdat zij de vragen vaak niet 
zelf kunnen bedenken is de vragenkaart ontwikkeld.  
 
Zelf een vragenkaart maken 
Om zelf een vragenkaart te kunnen maken moet de docent eerst overzicht hebben over de 
stof. Wanneer dit ontbreekt is het handig om deze te ordenen door middel van een 
mindmap of op andere wijze overzicht te krijgen. Daarbij is het belangrijk de basisregels voor 
het opstellen van een kaart te volgen. Zie hiervoor werkblad 2. Meer voorbeelden van 
vragenkaarten zijn te vinden op Leraar 24. Let op. De kaart bevat altijd vragen die bij een 
vakdomein horen. Algemene vragenkaarten zijn niet effectief. De leerling moet namelijk 
direct verband kunnen leggen tussen de stof in de les en de kaart. Eén cursist heeft de vorm 
van de vragenkaart aangepast voor de onderbouw (werkblad 10). Voor de onderbouw is ook 
belangrijk het aantal vragen te beperken tot de hoogst noodzakelijke. 
 Om de vragenkaart actief te gebruiken kan de docent vanaf het begin met de 
leerlingen samen de achterkant invullen. Samen signaalwoorden noteren, kort 
stappenplannen opschrijven of bijzondere theorie die aan bod komt. Zo vormt de achterkant 
een bron van informatie en daar kunnen antwoorden gevonden worden die de vragen aan 
de voorkant oproepen.  
 
Toepassen in de les 
Om de vragenkaart in de les te kunnen gebruiken is het belangrijk dat de docent vragen van 
leerlingen over de kaart en de methode kan beantwoorden. Dus moet de docent voldoende 
weten over (meta)cognitieve strategieën (werkblad 1) en goed bedenken welk doel hij/zij  
wil bereiken met de inzet van de kaart. Leerlingen staan niet direct open voor andere 
aanpakken of strategieën tenzij goed wordt uitgelegd waarom het zinvol is. Kijk eens naar 
het filmpje (effecten van de META-methode) waarin docenten uit het onderzoek over hun 
ervaringen vertellen.  
 Nadat een vragenkaart is gemaakt moet deze regelmatig  aandacht krijgen in de les. 
Start eerst met een eenvoudig onderdeel van de kaart. Bijvoorbeeld het onderdeel 
controleren (blauwe driehoek) of begrijpen (rode driehoek). In het filmpje is bijvoorbeeld  te 
zien dat leerlingen naar het bord geroepen worden om signaalwoorden te onderstrepen en 
moeten toelichten waarom zij deze hebben gekozen. Laat zo’n onderdeel in de les niet te 
lang duren en herhaal de aanpak een aantal lessen totdat het “normaal” wordt en leerlingen 
gaan inzien dat het oriënteren op een vraag een belangrijk onderdeel van het oplosproces 
vormt. Voor meer ideeën zie werkblad 3.  
 De werkvorm waarbij een mindmap wordt gemaakt (werkblad 4) verdient specifieke 
toelichting vanwege haar effectiviteit en eenvoud. Vooral onderbouwleerlingen beleven veel 
plezier aan het samen maken van een mindmap. Het samen ordenen van de theorie gaat 
gepaard met veel discussie en debat over wat goed en wat fout is. Heel leerzaam om net 
voor de toets de stof nog even samen te vatten. Maar een mindmap kan ook goed aan het 
begin van een onderwerp gebruikt worden om oude kennis te activeren. Een prima moment 

https://www.leraar24.nl/metacognitie-in-de-wiskundeles/
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voor de docent om een zelfgemaakte mindmap te introduceren en leerlingen ermee kennis 
te laten maken. Laat een paar takken weg en geef leerlingen de opdracht deze aan te vullen. 
Beloon het maken van een mindmap met een cijfer of goede feedback en laat alle leerlingen 
ervaring opdoen. 
 
Neem de tijd 
Na enige oefening en durf zal de docent merken dat hij/zij meer aandacht gaat besteden aan 
het toelichten van de aanpak van een vraag in plaats van alleen de inhoud. Daar waar de 
auteurs in het verleden in hun lessen wiskunde de meeste tijd besteedden aan het uitleggen 
van een wiskundige strategie (groene driehoek) kwam er veel meer aandacht voor het 
benoemen van de aanpak. In iedere lessenserie planden zij hoe vaak zij aandacht zouden 
besteden aan de vragenkaart en op welke manier. Dit zorgde ervoor dat leerlingen 
voldoende oefening met de kaart opdeden.  
 Pas na de eerstvolgende toets gingen de eerste leerlingen de kaart als waardevol 
beschouwen. Waarbij gezegd moet worden dat er ook leerlingen waren die de kaarten 
omslachtig en onhandig bleven vinden. Uit het onderzoek op twee scholen bleek dat pas na 
driekwart jaar de toetsresultaten significant verbeterden. Twee factoren spelen hierbij een 
rol. De docent moet eerst goed uit de voeten kunnen met de vragenkaarten en leerlingen 
moeten de methode voldoende vaak hebben gebruikt. Daarbij maakt het ook uit in welke 
jaarlaag de docent begint met de methode. De ervaring leert dat het introduceren van de 
vragenkaart in het examenjaar niet erg veel rendement meer oplevert voor de klas als 
geheel. Wel zagen de auteurs dat er in iedere klas “fans” te vinden waren die het gebruik 
van de kaarten als heel plezierig hebben ervaren. 
 
Bijvangst 
Tijdens het jaar onderzoek merkten de deelnemende docenten dat het gebruik van de 
vragenkaart hen helpt om concreter over het leerproces te praten. Woorden als 
signaalwoord, strategie, oriënteren, controleren en de vragen als “Doe ik het goed?. “Welke 
strategie heb je gekozen?.“Waar zit je in het oplosproces?” maken duidelijk dat er over het 
oplosproces of de aanpak wordt gesproken en niet over de vakinhoud.  
  

Verdieping 
 
Techniek hardop denken 
Voor wie zich wil verdiepen in het fenomeen hardop denken is het 
belangrijk te weten dat het een andere techniek is dan uitleggen (zie 
werkblad  6). Als de docent uitlegt gebruikt hij/zij andere taal dan bij 
hardop denken. Ook de lichaamstaal is anders. Uitleggen vraagt om 
contact met de leerling en er moet gecheckt worden of het verhaal 
begrepen wordt. Er is oogcontact en de lichaamstaal is open.  
 Bij hardop denken is het de bedoeling dat de leerling inzicht krijgt 
in het denkproces van de docent. De docent is op dat moment meer met 
zichzelf en zijn/haar gedachten bezig. Er is geen direct contact met de 
leerling en de lichaamstaal is gesloten. Hardop denken voor de klas is 
goed te doen in de de vorm van een toneelstukje. Eén cursist heeft zelfs een hardop-denk-
bordje gemaakt om aan te geven dat er niet sprake is van uitleggen. Het fungeert ook als een 
even-niet-storen signaal. 
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  Leg leerlingen van te voren uit wat de bedoeling  van het hardop denken is. En geef 
hen de opdracht een aantal van de vragen die gesteld worden op te schrijven. Wie kan de 
meeste opschrijven? 
 
Fouten herstellen 
Leren van fouten vinden leerlingen best lastig. Het hoort bij de metacognitieve 
leerstrategieën reflecteren en corrigeren. Maar hoe doe je dat duurzaam? Vaak krijgen 
leerlingen toetsen terug en zien ze de fouten voorbij komen, maar zelden krijgen leerlingen 
de kans om deze dan actief te herstellen. Een manier om dat wel te doen is direct na het 
teruggeven van de toets soortgelijke opdrachten opnieuw te laten maken. In werkblad 7 
wordt daar aandacht aan besteed. Het amerikaanse fimpje is niet van erg goede kwaliteit, 
maar illustreert de bedoeling. 
 
Een ijsbreker  
Op Youtube zijn veel filmpjes te vinden over metacognitie. Velen gaan over de theorie, maar 
sommigen geven goede voorbeelden van hoe de docent aandacht aan metacognitie kan 
besteden in de klas (werkblad 8). In werkblad 5 een uitgewerkt voorbeeld van een werkvorm 
waarin leerlingen ontdekken dat zij best al vaak bepaalde strategieën gebruiken bij het 
puzzelen aan een wiskundesom. Tijdens de werkvorm worden de diverse strategieën 
benoemd en krijgen leerlingen nieuwe aangeboden. Deze manier van werken sluit aan bij 
wat in Handreiking Denkactiviteiten wiskundelessen aanbevolen wordt. Leerlingen moeten zelf 
zoeken, zelf vragen stellen, zelf vastlopen en zelf bedenken of ze het goed doen. Bij een 
dergelijke opdracht bekwamen zij zich in het oefenen van metacognitieve vaardigheden. Op 
deze wijze wordt een lerende leerling een zelfsturende leerling . 
 
Afsluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank 
De auteurs hopen dat deze handleiding docenten voldoende informatie geeft om lessen 
voor te kunnen bereiden met daarin meer aandacht voor metacognitieve vaardigheden. 
Voor vragen en feedback op zelfgemaakte vragenkaarten kunt u altijd contact met ons 
opnemen. Wij bedanken alle cursisten en collega’s die hebben meegewerkt aan het 
ontwerpen van de vragenkaarten en andere producten in onze cursus. 
 

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2015_nro_wda.pdf


 
 
 
 

Werkbladen 
 

gebruikt bij de cursus Metacognitie in de klas 
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Werkblad 1: leerstrategieën  
               
 Uit: Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk  
(Kostons, Donker & Opdenakker, 2014) 

 
 

  
cognitief 

metacognitief 

motivatie 

• attribueren: toeschrijven resultaten aan leren 

• motiveren: onderhouden wil om te leren 
• concentreren: richten op taak 
• zichzelf beoordelen: hoe doe ik het als lerende 
• waarderen: positief denken over leren 
• inspannen: energie inzetten om te denken 
• emoties opwekken: succes opwekken en omgaan met mislukking 
• verwachtingen: opbouwen van positieve verwachtingen 

Leerstrategieën 

 

• oriënteren: voobereiden leerproces 

• plannen: ontwerpen aanpak 

• monitoren: proces bewaken 

• toetsen: controleren 

• bijsturen: veranderingen aanbrengen 

• evalueren: beoordelen leerproces 

• reflecteren: nadenken over leeractiviteiten 

• herhalen en memoriseren 

• relateren: verbanden leggen, analogieën bedenken 
• kritisch verwerken, redeneren, meedenken 
• concretiseren: voorbeelden bedenken, visualiseren 
• toepassen: oefenen 
• analyseren: opsplitsen in delen, onderzoeken 
• structureren: schematiseren, ordenen  
• ordenen: hoofd en bijzaken onderscheiden 
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Werkblad 2: ontwerpprincipes voor de META-kaart            

     
Voorbereiding  
Zorg dat je goed overzicht krijgt over het hoofdstuk/domein. Maak voor jezelf 
bijvoorbeeld een mindmap met de belangrijkste begrippen, strategieën en toepassingen 
van de stof. Je kunt ook aan het eind van de takken de kernopgaven toevoegen die naar 
die stof verwijzen. 
 
Ontwerpprincipes voor de META-kaart 

1. Algemene vragen (kunnen overgenomen worden van andere kaarten, zoals: waar 
gaat de opdracht over; wat is gegeven; wat is er precies gevraagd; welk verband 
zie ik tussen...; wat heb ik nodig; op welke andere opgave lijkt deze opgave; hoe 
kan ik mijn antwoord controleren; heb ik alles goed op papier gezet; heb ik de 
vraag volledig beantwoord) combineren met domeinspecifieke vragen. 

2. Vragen kort en helder formuleren. 
3.  Alleen de allerbelangrijkste vragen per fase erin zetten. Dus keuzes maken. 
4. Binnen de driehoeken blijven. Vooral strategieën kort benoemen. Gebruik de 

achterkant om deze specifiek uit te werken.  
5. De hoofdlijnen van het domein moeten duidelijk zijn. 
6. Eventueel de vragen van Begrijpen koppelen aan de strategieën door bijvoorbeeld nummers. Zo wordt duidelijk welke strategie bij 

welke vraag hoort. 
 
Bijstellen 
Bespreek de kaart met een collega/leerling en stel hem bij. 
Als je tijdens het gebruik in de les niet tevreden bent wijzig je de kaart voor de volgende keer. Er bestaat geen perfecte kaart. Het moet een 
kaart worden die voor jou en de klas goed werkt. 
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Werkblad 3: werkvormen in de les         

 Benoem voor jezelf welke (meta)cognitieve leerstrategie je ermee oefent. (zie werkblad 1) 

 Inspiratie nodig? Een bundel activerende werkvormen: http://www.slo.nl/downloads/archief/activerende-werkvormen.pdf/download 

 Met Wiskundige denkactiviteiten aan de slag? https://www.nro.nl/kb/405-14-502-wiskundige-denkactiviteit-in-wiskunde-op-havo-en-
vwo/ 

http://www.slo.nl/downloads/archief/activerende-werkvormen.pdf/download
https://www.nro.nl/kb/405-14-502-wiskundige-denkactiviteit-in-wiskunde-op-havo-en-vwo/
https://www.nro.nl/kb/405-14-502-wiskundige-denkactiviteit-in-wiskunde-op-havo-en-vwo/
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Werkblad 4: mindmap maken               
 
Mindmappen basisprincipes:  https://www.youtube.com/watch?v=-cJhrTWC94U 

Een snel voorbeeld aan de hand van het houden van een feestje. Er zijn nog veel meer aardige filmpjes. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0BF7-krsco 

 
Talen: 

1. Voor het ontwikkelen van een woordenschat rondom thema’s:  

 algemeen (Tony Buzan) https://www.youtube.com/watch?v=XVYDcTNI-_s 

 basiszinnen https://www.youtube.com/watch?v=QArA5sw_aIA` 

 grammatica: https://www.youtube.com/watch?v=3HP10LPUByo 

2. Voor het lezen van een tekst. Met who,what,why,how,where,when: 

https://www.youtube.com/watch?v=O53rt9-Z-E4 

 

Er zijn nog meer voorbeelden te vinden op Youtube over 

 het schrijven van essays/artikelen 

 welke software er is voor het maken van digitale mindmaps. Je kunt ook binnen Powerpoint mindmaps maken.  

 conceptmaps voor de exacte vakken 

 brainstormen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-cJhrTWC94U
https://www.youtube.com/watch?v=_0BF7-krsco
https://www.youtube.com/watch?v=XVYDcTNI-_s
https://www.youtube.com/watch?v=QArA5sw_aIA%60
https://www.youtube.com/watch?v=3HP10LPUByo
https://www.youtube.com/watch?v=O53rt9-Z-E4
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Werkblad 5: ice-breaker for metacognitive skills                
 
1. Leg de klas een ongewone vraag voor en zet hen ermee aan de slag.  

    4. En heb je een van deze strategieën gebruikt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Als de eerste klaar zijn, of het lukt niet start dan met de volgende vragen 
Toen je het probleem aan het oplossen was, wat deed je toen? 
Steek je vinger op als je een van de volgende dingen hebt gedaan.            5. Ga nu met de klas de opgave oplossen en las een pauze 

   in om de tekst nog eens door te lezen of het probleem 
   goed is opgelost. 
 
   6. Hierna kun je de oploscyclus bespreken of aandacht 
   besteden aan de gebruikte strategieën. Zeg dat je dit 
   vaker gaat doen in de les. 
 
 
 
 

3. Gebruikte je een van de volgende manieren? 
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Opdracht Icebreaker 
 

1. Vind een goede vraag uit je vak om mee te starten.  
2. Verzamel zo veel mogelijk strategieën waarmee je het probleem kunt aanpakken. 
3. Maak een ppt zoals in het filmpje. 
4. Laat leerlingen aangeven welke strategie ze hebben ingezet en waarom. (Activeren!) 
5. Laat leerlingen bedenken welke vraag ze voor aan zichzelf kunnen stellen. Schrijf deze bv. in een META-kaart of denkschrift. (Activeren!) 
6. Praat regelmatig met leerlingen over hoe zij opgaven kunnen aanpakken, deel met elkaar strategieën in bv. een denkschrift of kaart. 

 
Ice-breaker for Metacognitive Skills  https://www.youtube.com/watch?v=2wfR1dO99sk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2wfR1dO99sk
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Werkblad 6: hardop denken             
 
Tink Aloud is hardop denken voor de klas, zodat leerlingen horen hoe jij een probleem aanpakt.  “Je geeft leerlingen als het ware een kijkje in 

jouw hoofd door je denkproces hardop te verwoorden.”  (uit Expliciete Directe Instructie, Hollingsworth & Ybarra, 2015) 

 
Een voorbeeld: https://youtu.be/8j0mubLfmCg  
Kenmerken: 

• vooraf expliciet benoemen dat je hardop gaat denken 
• stel je vragen in de ik-vorm 
• beantwoord je vragen zelf en laat je niet onderbreken 
• hou het kort 
• neem kleine denkstappen 
• ga niet over op uitleggen 
• laat het leerlingen ook zelf doen EXPLICIET! 
 

Inspiratie: 

Een voorbeeld van een uitleg, maar het is nog geen Think Aloud. https://youtu.be/0a019wDZ20o  

Het verschil tussen uitleggen, voordoen en hardop denken https://youtu.be/3VeeG-ddIjk  

Leerlingen zelf laten oefenen met Think Alouds bij probleem oplossen (wiskunde) https://youtu.be/crtr4Z8MivE  

Monitoren tijdens een gedicht met een Think Aloud  https://youtu.be/1v_CEt57gaE  

  

https://youtu.be/8j0mubLfmCg
https://youtu.be/0a019wDZ20o
https://youtu.be/3VeeG-ddIjk
https://youtu.be/crtr4Z8MivE
https://youtu.be/1v_CEt57gaE
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Werkblad 7: reflecteren op fouten 

 
  

https://youtu.be/k-mJDRtUbPg 

https://youtu.be/k-mJDRtUbPg
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Werkblad 8: het begrip metacognitie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twee filmpjes over metacognitie: een praktijkvoorbeeld en theoretische achtergrond met suggesties voor in de praktijk.    

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxpDk9H-IV4&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxpDk9H-IV4&feature=youtu.be
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Het tweede filmpje:   https://www.youtube.com/watch?v=twvGN6irsqQ&feature=youtu.be 

Met name ( 8:55-13:02)  over het inzetten van metacognitieve tools. 

Indeling van het filmpje   
8:55 - 13:02 gaat over welke tools je als docent in kunt zetten 

 organiseer het denken (mindmaps) 

 gebruik hardop vragen stellen (expliciet voordoen van vragen stellen, modelleren) 

 help ze met oplosstrategieën voordoen (probleemoplossende strategie) 

 laat ze denkschriften gebruiken. 
  
  0:00 -  4:00 min gaat over metacognitie en de ontwikkeling van het brein. 
   4:00 -  8:55 min gaat over hoe je leerlingen kunt activeren om te denken. 
13:02 -  13:36 gaat over het stellen van doelen. 
13:36 -  14:44 gaat over het uitleggen hoe het brein werkt. 
14:44 – 15:34 gaat over de groeimindset 
15:34 – 17:11 gaat over het praten over existentionele vragen die leven bij leerlingen.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=twvGN6irsqQ&feature=youtu.be
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Werkblad 9: een lege META-kaart                
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Werkblad 10: META-kaart voor de onderbouw  



22 
 

 

 Werkblad 11: META-kaart wiskunde (goniometrie)             
   

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meer wiskunde kaarten op Leraar 24.nl 
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Werkblad 12: META-kaart wiskunde (verbanden) 

Wat gebeurt er met y als x 
groter wordt?

Is het verband lineair, 
recht- of omgekeerd evenredig?

Welke formules horen daarbij?
Hoe ziet de grafiek eruit? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave?

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart V4WA MW11 H2 Verbanden

BEGRIJPEN
(lezen)

VERBINDEN
(voorbereiden)

Heb ik alle denkstappen
en uitleg erbij opgeschreven?

Heb ik antwoord gegeven op de 
vraag?

Welke afronding moet ik maken bij 
mijn uitkomst?

Heb ik alle GR-uitleg opgeschreven?

TERUGKIJKEN
(reflecteren)

Wat is gegeven?
Welke signaalwoorden

staan  in de tekst?
Welke tijdseenheid staat in de tekst?

Moet ik een formule maken of   
herschrijven?

Mag ik de GR gebruiken in deze opgave?

Kan ik de grafiek tekenen? 
Welke vorm heeft de grafiek?

Welk menu van de GR moet ik gebruiken?
Welke knoppen in het menu moet 

ik gebruiken?
Welk stappenplan kan ik bij dit 

verband  gebruiken?  
Moet ik de asymptoot

opzoeken?
Ben ik goed bezig?

STRATEGIEËN (nadenken en kiezen)
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BEGRIJPEN

signaalwoorden 

maximum, minimum, toppen, snijpunten, asymptoot

recht evenredig, omgekeerd evenredig, lineair, evenredig

richtingscoëfficiënt, helling, balansmethode,

v uitgedrukt in u,

bereken, schets, plot, teken, ongelijkheid, vergelijking

verticale/horizontale  asymptoot

VERBINDEN

formules kennen:  y = ax+b, y = cx en y.x=c of y = c/x

vorm grafieken kennen: lijn, lijn door oorsprong, 
hyperbool (breuk in formule)

asymptoten alleen bij breuken en exponentiële 
functies (N= b.g^t)

formule horizontale asymptoot: y = getal

formule verticale asymptoot: x = getal

STRATEGIEËN
als x groter wordt, wordt y kleiner  omgekeerd evenredig

formule  x.y = vast getal
Stappenplan lineair of recht evenredig

1. schrijf de algemene formule op. 

2. bereken de helling = (△y /△x)

3. zoek bij x=0 het begingetal of vul punt uit de tabel in en 
bereken  b. (stap 3 alleen bij lineair)

4. schrijf de hele formule op.
Stappenplan asymptoten

VA: kijk wanneer de noemer 0 wordt. De VA is x = dat getal.
HA: 1. kies voor x hele grote getallen in het table menu

2. kijk naar welke y-waarde het verband gaat. 3. schrijf op y = 
die waarde

Stappenplan ongelijkheden
1.schets de grafieken  2. bereken de snijpunten 3. schrijf op bij 

welke waarden van x de ongelijkhei d klopt.

TERUGKIJKEN

Met GR: uitleg: Graph,y1,y2,venster,gsolve,intercept, 

y-calc,x-calc,max,min,root,antwoord

Opschrijven van GR-stappen in een toets.
1. menu

2. invoer y=…
3. vensterinstelling

4. gebruikte knoppen (bv. gsolve, intercept)
5. uitkomst op rekenmachine

6. antwoord op de vraag in woorden

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart V4WA MW11 H2: Verbanden
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Werkblad 13: META-kaart latijn (tekstbeschouwing)           
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Werkblad 14: META-kaart scheikunde (zuren en basen) 
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Werkblad 15: META-kaart maatschappijleer 
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Werkblad 16: META-kaart Nederlands (poëzie) 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart Me have a droom Ramsey Nasr

BEGRIJPEN
lees: Ramsey Nasr  
Me have a droom

VERBINDEN
(voor- en nabereiden)

TERUGKIJKEN
(reflecteren)

STRATEGIEËN (nadenken en kiezen)

Weet ik zeker dat Ramsey 
Nasr met dit gedicht iets heeft 

bedoeld dat overeenkomt met                                                    
wat ik erin heb gelezen? Hoe weet ik                                                 
of m’n interpretatie wel klopt?                                         

Welke andere opties voor betekenisgeving                                                
zijn er? Heb ik in mijn opdracht wel vorm- en 

inhoudsaspecten gescheiden behandeld?

Wat is de relatie tussen deze  
tekst en mijn eigen kennis van                                        

de wereld? Deconstrueren: welke 
maatschappelijke opvattingen heeft                       

Nasr en welke verbinding is er tussen die  
opvatting over de wereld en mijn eigen 

waarnemingen? Moet ik opvattingen die ik eerder 
had, bijstellen op grond van deze leeservaring?

- Wat betekent al deze   
straattaal in het gedicht van

Ramsey Nasr? Waar speelt dit?
- Zijn er straattaalwoorden die                

aansluiten bij mijn eigen kennis van taal?                         
- Begrijp ik binnen welke maatschap-

pelijke discussie deze eigenaardige spreker 
communiceert? Wat wil hij over zijn stad zeggen?

Waar kan ik informatie vinden over de taal die    
hier gebruikt wordt? Welke zoektermen?

Welke informatie heb ik nodig over de   
dichter om het gedicht te kunnen 

begrijpen. Welke informatie kan 
ik juist negeren? Wanneer 

speelt dit gedicht en wil 
het alleen amuseren, 

of is er iets anders
aan de hand? 

Heb ik goede 
bronnen?
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METACOGNITIEVE VRAGEN-poëzie

BEGRIJPEN
(orienteren)

VERBINDEN
(voorbereiden)

TERUGKIJKEN
(reflecteren)

STRATEGIEËN (plannen en monitoren)

Hoe weet ik dat mijn                                        
interpretatie mogelijkheden 

biedt: geen onzin is?
Laat ik ruimte open voor meerdere                

interpretaties?

Inventariseer alles wat afwijkt van alledaags   
taalgebruik. Welke internetbronnen zijn 

geschikt om achter woordbetekenissen      
te komen? Welke aanwijzingen heb je 

voor eventuele verschillende 
leeswijzen?

Betekenisgeving: heb ik                     
secundaire bronnen 

nodig? Welke?
Hoe herken ik 
academische 

bronnen,                           
waar 
vind ik die?

Wat weet ik eigenlijk van                       
de taal van het gedicht? Hier:         

van straat- of jongerentaal? 
Welke woorden ken ik wel, welke      

niet? Waar is dergelijke taal voor 
bedoeld? Wat weet ik van Ad Zuiderent? 

Context: welke gebeurtenissen in de 
maatschappij spelen een rol in het  gedicht?

Wat staat er? Maak een   
parafrase (vertaling in normaal 

Nederlands). Wat voor lezing krijgt                          
dit gedicht? -autobiografisch?

-gelegenheidsgedicht?
-autonoom gedicht?

-intertekstueel gedicht?
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Werkblad 17: META-kaart m&o (interestberekeningen)  

Moet ik een tijdlijn tekenen?
Moet ik invullen in een formule?

- waar kan ik de gegevens vinden?
- moet ik gegevens nog uitrekenen

of heb ik alle gegevens? Let op 
periode?
- Is het interestpercentage

per maand, jaar, etc?
Krijg ik op deze 

manier een 
antwoord op

de vraag?

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN

Waar gaat de opdracht over?
Welke signaalwoorden zie ik?

Wat is gegeven en over welke periode?
Wat wordt  hier  precies gevraagd en 

over welke periode:
- interest
- eindwaarde
- contante (begin) waarde?

Wat is het verband
tussen de signaalwoorden?

Wat is het verband tussen de 
gegevens en de vraag?

Welke aflossingsvorm geldt hier?
Welke formule heb ik nodig?

Weet ik de betekenis van de begrippen 
in de formule?

Op welke andere opgave lijkt deze opgave?

IMPROVE-kaart  havo 4 M&O - Interestberekeningen

BEGRIJPEN

VERBINDEN

STRATEGIEËN

Hoe kan ik mijn antwoord 
controleren?

Klopt mijn invoer op de 
rekenmachine?

Is het een acceptabel getal?
Kloppen de eenheden en afrondingen?

Wat wordt nog meer gevraagd?
Heb ik de vraag volledig beantwoord?

 

meer M&O kaarten op Leraar 24.nl 



Meer informatie 
 
De volgende materialen van de cursus Metacognitie in de klas zijn te vinden op de website NRO 
en Leraar 24 

- Powerpoints gebruikt bij de cursus  

- Video “Effecten van de META-methode” hierin komen docenten aan het woord die 
hebben meegewerkt aan het onderzoek. 

- Video “Lesimpressies” 

- meer voorbeelden van META-kaarten  

- deze handreiking  
 
Het onderzoek 
Onderzoeksverslag De meta denkende leerling  op NRO-website en Wij leren.nl.  
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/06/NRO-paper-META-methode-versie-januari-
2017-def.pdf 
 

Engelse vertaling van het onderzoeksverslag op de website van Maastricht University 
http://www.tierweb.nl/tier/working-papers-overview/working-papers/the-meta-method-
experimental-evaluation-of-3-sided-didactical-approach-to-reinforce-metacognition.html 
 
Overleg met expert Executieve Functies (Annemieke van der Plaat) voor gebruik META-kaarten 
bij Klassieke Talen en hoogbegaafde onderpresteerders. https://metismatters.nl/ 
  
Aankondigingen cursussen Metacognitie in de klas via de wiskunde E-brief 
http://www.wiskundebrief.nl/   
 
Genoemde literatuur 
Boekaerts, M. & Simons, P. R. (2010). Leren en instructie. Psychologie van de leerling en het 
leerproces. Van Gorcum. 
 
Handreiking  Denkactiverende wiskundelessen door Marieke Bor-de Vries en Paul Drijvers 
http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2015_nro_wda.pdf 

 
Kostons, D., Donker, A.S. & Opdenakker, M.C. (2014). Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk; 
Een kennisbasis voor effectieve strategie-instructie, GION onderwijs/onderzoek, Rijksuniversiteit 
Groningen. 
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/02/Opdenakker_Zelfgestuurd-leren-in-de-
onderwijspraktijk.pdf 
 
Mevarech, Z. R., & Kramarski, B. (1997). Improve: A Multidimensional Method For Teaching 
Mathematics in Heterogeneous Classrooms. American Educational Research (34), 365-394. 
 
SLO brochure: “Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten” door Anne van Streun en Peter Kop.  
http://downloads.slo.nl/Repository/ontwerpen-van-wiskundige-denkactiviteiten-onderbouw-
havo-vwo.pdf 
Veenman, M. V. J., Van Hout-Wolters, B. H. A. M., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and 
learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning, 1, 3- 14. 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/06/NRO-paper-META-methode-versie-januari-2017-def.pdf
https://www.leraar24.nl/metacognitie-in-de-wiskundeles/
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/06/NRO-paper-META-methode-versie-januari-2017-def.pdf
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/06/NRO-paper-META-methode-versie-januari-2017-def.pdf
http://www.tierweb.nl/tier/working-papers-overview/working-papers/the-meta-method-experimental-evaluation-of-3-sided-didactical-approach-to-reinforce-metacognition.html
http://www.tierweb.nl/tier/working-papers-overview/working-papers/the-meta-method-experimental-evaluation-of-3-sided-didactical-approach-to-reinforce-metacognition.html
https://metismatters.nl/
http://www.wiskundebrief.nl/
http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2015_nro_wda.pdf
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/02/Opdenakker_Zelfgestuurd-leren-in-de-onderwijspraktijk.pdf
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/02/Opdenakker_Zelfgestuurd-leren-in-de-onderwijspraktijk.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/ontwerpen-van-wiskundige-denkactiviteiten-onderbouw-havo-vwo.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/ontwerpen-van-wiskundige-denkactiviteiten-onderbouw-havo-vwo.pdf

