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Deze bijeenkomst 

 

De metadenkende leerling 

14:00- 15:15 herhaling vorige bijeenkomst en jullie ervaringen 

• Korte terugblik op de methode 

• Wat zeggen docenten over de metamethode? filmpje 

• Jullie ervaringen speeddate in groepjes van twee 

15:15-15:30 Theepauze 

• Vragen stellen: wat is Think Aloud en hoe doe je het? 

• Een start met metacognitie in de les 

• Reflecteren op fouten leren is moeilijk, erover praten ook 

• Een traject met META-kaarten plannen. 

15:30-16:30 Aan de slag 

16:30-17:00 Afsluiting en feedback 

 

 



Welke elementen zitten in de META-methode? 

De metadenkende leerling 

Voordoen van vragen stellen 
Stel jezelf steeds vragen tijdens het oplosproces! (Think Aloud) 
Docenten modelleren dat in de les. Leerlingen merken de vragen niet op. 
 
Activiteit 
•   Laat leerlingen in tweetallen hardop denken 
    bij een opgave en doe het zelf een paar keer 
    voor. Dan wordt het “gewoon”. 
 



Welke elementen zitten in de META-methode? 

De metadenkende leerling 

Probleemoplossen 
• maakt de cylus van probleem- 
 oplossen zichtbaar/ bespreekbaar 
 en laat zien welke stappen je  
 moet doorlopen. 
 
Activiteit 
• laat leerlingen in een complexe opgave  
 bij de verschillende fases opschrijven 
 wat ze doen. 
• Laat hen bij een vraag of antwoord  
 benoemen in welke fase ze van het proces zitten.  
 
Effect 
• de cyclus zorgt voor het denken in kleine stappen en geeft aanleiding 
 om iedere stap apart aandacht te geven en te oefenen. 



Welke elementen zitten in de META-methode? 

De metadenkende leerling 

Oriënteren 
 
Activiteit 
Laat leerlingen de kernwoorden opschrijven, 
onderstrepen, aan elkaar vertellen. 
 
Effect 
•   Leerlingen vertragen 
     daardoor en gaan niet meer 
     direct naar de oplossing zoeken. 
•   Leerlingen halen meer informatie 
     uit de tekst. 
 



Welke elementen zitten in de META-methode? 

De metadenkende leerling 

Verbinden 
 
Activiteit 
Laat leerlingen aan de hand van een complexe 
opgave vertellen/opschrijven waarom de  
opgave in dit hoofdstuk hoort. 
 
Effect 
•  leerlingen leren de wiskunde  
    uit het hoofdstuk verwoorden 
•  leerlingen gaan meer gegevens 
   uit de tekst halen. 



Welke elementen zitten in de META-methode? 

De metadenkende leerling 

Ordenen van kennis 
 
Activiteit 
Laat leerlingen mindmaps, schema’s en overzichten maken.  
Als activerende of afsluitende activiteit. In groepjes levert het de meeste 
interactie op. 

 
Effect 
•  leerlingen ordenen hoofd- 
   en bijzaken en krijgen overzicht 
•  leerlingen discussiëren samen 
   over de stof 
•  bij grotere hoeveelheden stof is de 
   kennis weer snel geactiveerd. 



Welke elementen zitten in de META-methode? 

De metadenkende leerling 

Strategieën 
 
Activiteit 
Laat leerlingen bespreken/opschrijven welke 
strategieën er zijn en welke er bij een  
bepaalde opgave het beste werkt. 
 

 

Effect 
Leerlingen zien dat er iets te kiezen valt in 
 de aanpak. 



Welke elementen zitten in de META-methode? 

De metadenkende leerling 

Monitoren 
 
Activiteit 
Vraag leerlingen een opgave te maken die wat werk 
vergt en onderbreek hen halverwege en laat hen 
monitoren of ze het tot dan toe goed gedaan hebben. 
 

 

Effect 
Leerlingen durven dat tijdens 
toetsen dan ook wat vaker te doen 
Het opsporen van verschrijvingen 
en rekenfouten gaat sneller  
tussendoor. 



Welke elementen zitten in de META-methode? 

De metadenkende leerling 

Controleren 
 

Activiteit 
Laat leerlingen elkaars werk corrigeren en punten  
geven voor alle stappen die goed zijn gegaan. 
Ze mogen ook feedback geven op de manier van 
opschrijven. 
 
Effect 
• leerlingen gaan deze fase minder 
   gauw overslaan.  
• de docent moet deze fase ook 
   vaak klassikaal voordoen.  
   Door modelleren heeft de leerling 
   een correct voorbeeld. 



 

Wat zeggen docenten over de Meta-methode? 
 

De metadenkende leerling 



De metadenkende leerling 

Reflecteren (speeddaten) 

 
Bespreek in tweetallen (rollen ook wisselen) 
Verteller 
1. Wat heb je uitgeprobeerd in de klas? 
2. Wat was je doel daarmee? 
3. Hoe is het gegaan? 

 
4. Wat wil je veranderen? 
5. Waarom ? 
6. Hoe? 

 
Luisteraar 
- Stel verhelderende vragen. 
- Vat kort samen wat de ander je heeft verteld. 
 
Verteller 
Schrijft op een kaartje op wat en of je wat veranderen wil en hoe. 



 
Think Aloud is hardop denken voor de klas, zodat leerlingen horen hoe jij een probleem 
aanpakt.   
 

De metadenkende leerling 

“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! 

 

 

Hardop denken  

https://youtu.be/8j0mubLfmCg


De metadenkende leerling 

Voorbeelden van vragen tijdens hardop denken  

•  Verbinden  

-  “Welke soort grafiek verwacht je bij deze formule? Welke vensterinstellingen 
heb je nodig voor deze grafiek?  

- Of leerlingen na een tijdje zo’n vraag laten bedenken. “Welke vragen kun je 
stellen voordat je een grafiek gaat tekenen?” 

 

• Terugkijken 

 -  Hoe kan ik mijn afrondingen/ uitkomsten controleren? 

 -  Klopt de grafiek die ik heb gekregen? 

 -  Welke vragen moet je stellen om te kijken of je antwoorden goed zijn?  



Hoe introduceer je metacognitie in de klas? 

De metadenkende leerling 

• https://www.youtube.com/watch?v=2wfR1dO99sk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wfR1dO99sk


Reflecteren op fouten 

De metadenkende leerling 

Leren van fouten   https://youtu.be/k-mJDRtUbPg 

 
 
 
 

 
1. bekijk iedere fout 
2. bekijk in welke categrorie de fout zit 
3. verbeter de fout 
4. maak een soortgelijke som nog een keer  

https://youtu.be/k-mJDRtUbPg
https://youtu.be/k-mJDRtUbPg
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Reflecteren op fouten 

De metadenkende leerling 

Activiteit 
Verzamel fouten van leerlingen van een  
toets en laat hen opschrijven en vertellen wat 
er misgegaan is. Daarna de opgave verbeteren. 
  
Laat hen de fouten categoriseren als 
- leesfout 
- begripsfout 
- rekenfout 
- strategiefout 
- kennisfout 
- schrijffout 
 
Effect:  
leerlingen snappen beter welke fouten er zijn en waar ze op moeten letten bij het 
controleren van het eigen werk. 
 
 



Hoe plan je een traject met de META-kaart? 
 
1. Zorg dat je overzicht hebt over het hoofdstuk 
2. Maak een vragenkaart en hou je aan de ontwerpregels 
3. Bedenk aan welke fase (orienteren, verbinden, strategieën, 

controleren) je aandacht wil besteden. 
4. Bedenk een korte activiteit waarin leerlingen actief bezig zijn met 

die fase. 
5. Plan in de lessenserie wanneer je de activiteit(en) doet. 
6. Na afloop van de les leg je kort vast hoe het is gegaan en plan je een 

verbeterde versie. 
7. Duurzamer is het als je met elkaar dit traject kunt doorlopen en het 

proces samen monitoort. 

Effecten van de META-methode 



Vervolg tot 16:30 
 
Aan de slag  
•  Plan een traject of maak nog een META-kaart.  
•  Bedenk activerende werkvormen bij de kaart (iedere driehoek een) 
•  Oefen in tweetallen met een Think Aloud bij een opgave en doe hem 
   straks voor 
•  Maak een icebreaker om oplosstrategieën te introduceren 
•  Bekijk een filmpje 

 
Waarom metacognitie 
https://www.youtube.com/watch?v=K7hadX9UZ5E 
Een voorbeeld van een mindmap over een feestje: 
https://www.youtube.com/watch?v=_0BF7-krsco 

 

Effecten van de META-methode 

https://www.youtube.com/watch?v=K7hadX9UZ5E
https://www.youtube.com/watch?v=_0BF7-krsco
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Waarom metacognitie inzetten? 

De metadenkende leerling 

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

(5 minuten) 

 voorbeeld van docent geneeskunde. Ze geeft een opdracht ter 

verwerking van de stof online, en geeft de volgende les feedback in 
de vorm van 

- bijna goede antwoorden 

- foute antwoorden 

- verbanden leggen tussen gegevens 

- misconcepties 

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


Nog meer over Hardopdenken  (YouTube) 

De metadenkende leerling 

 
 
 
 

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  
 

https://youtu.be/0a019wDZ20o
https://youtu.be/3VeeG-ddIjk
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https://youtu.be/3VeeG-ddIjk
https://youtu.be/crtr4Z8MivE


Welke lesactiviteiten kun je doen? 

De metadenkende leerling 

Laat leerlingen een 
filmpje maken waarin ze 
een opgave uitleggen en 
laten zien dat vragen 
stellen daarin een 
belangrijke rol speelt.  Of 
oplosstrategieën 
bespreken. 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 
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Ontwerp-principes voor de META-kaart 

De metadenkende leerling 

• Algemene vragen combineren met domeinspecifieke vragen. 

• Vragen kort en helder formuleren. 

• Alleen de allerbelangrijkste vragen per fase erin zetten. Dus 
keuzes maken. 

• Binnen de driehoeken blijven. Vooral strategieën kort benoemen. 
Gebruik de achterkant om deze specifiek uit te werken.  

• De hoofdlijnen van het domein moeten duidelijk zijn. 

• Eventueel de vragen van Begrijpen te koppelen aan de 
strategieën door bijvoorbeeld nummers. Zo wordt duidelijk 
welke strategie bij welke vraag hoort. 

Dit maakt de methode bijzonder  
en effectief! 



Wil je ons wat feedback geven en de enquête invullen? 
 

 
 

Effecten van de META-methode 

Dank je wel voor je belangstelling.  

https://drive.google.com/open?id=1Ee6Ev3-
a4wePxNMoxJ5nxLccx7BWk94sYPK3n_mAQnI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKqq7imvoNTRuYjTUm4pym3wPEagsMiMbD9iiNaHTIholghQ/viewform?usp=sf_link

