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Vooraf 
Het principe zelfstandig werken houdt in dat kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau kunnen 

verwerken zonder daar hulp van de leerkracht voor nodig te hebben. Wanneer er geen sprake is van 
directe hulp van de leerkracht spreken we van zelfstandig werken. De naam zelfstandig werken wordt 

nogal eens in verband gebracht met het individueel verwerken van lesstof omdat kinderen dan ook 

alleen, dus zelfstandig, bezig zijn met het verwerken van de leerstof. Verschillen tussen deze twee 
werkvormen zijn echter de mate van zelfstandigheid en daarmee ook het niveau van 

probleemoplossend te werk gaan. De individuele verwerking volgt meestal op een klassikale instructie 
waarna de kinderen allen dezelfde instructie krijgen, bekend zijn met het doel van de les en weten 

wat ze moeten doen. Bij zelfstandig werken kan de opdracht of door de leerkracht  zijn gegeven, of 

zelf zijn uitgezocht door de leerling. Het doel hierbij is om kinderen zelf een opdracht te laten 
uitvoeren zonder dat zij hulp kunnen vragen aan een leerkracht. Hieronder volgt een overzicht van 

verschillen tussen zelfstandig werken en de individuele verwerking. 
 

Zelfstandig verwerken versus zelfstandig werken 

Zelfstandig werken wordt ook nog wel eens verward met zelfstandig verwerken. Deze twee begrippen 

hebben ook met elkaar te maken, maar toch is er onderscheid. 
 

Zelfstandig verwerken: 
 volgt direct op de instructie 

 is een inoefening van wat net geleerd is 

 is een activiteit waarbij alle kinderen hetzelfde doen 

 is een activiteit waarbij kinderen individueel werken 

 wordt snel gevolgd door correctie 

Terwijl zelfstandig werken: 

 niet betrekking hoeft te hebben op de zojuist geïnstrueerde leerstof 

 een gedifferentieerd aanbod biedt 

 gespreid wordt over langere tijd: dag- of weektaken 

 ook de mogelijkheid tot samenwerken biedt 

 niet direct gecorrigeerd hoeft te worden. 
 

 

Leertraject 

Zelfstandig werken zal niet van de ene op de andere dag lukken. Zowel voor de leerlingen als de 

leerkracht is het een heel proces om de vaardigheden van het zelfstandig werken onder de knie te 

krijgen. Wanneer voor zelfstandig werken wordt gekozen is het belangrijk voor de leerkracht goed te 
plannen. Voor de leerlingen is het belangrijk om te weten wat er van ze verwacht wordt. Het is van 



belang vooraf duidelijke afspraken te maken. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk rust is in de klas 

dus er moet duidelijk zijn wat een kind wel en niet zelf mag doen. Als leerkracht moet je de lijn 

trekken door deze regels te maken en je er ook strikt aan te houden. Regelmaat is belangrijk voor 
kinderen. 
 

 

Wanneer kun je beginnen met zelfstandig werken? 

De Drift begint met het invoeren van zelfstandig werken vanaf groep 1. Bij kleuters wordt  gebruik 

gemaakt van het planbord. Een bord waarop de kinderen zelf kunnen aangeven wat ze gaan doen, 

zonder daarbij hulp te vragen van de leerkracht. Deze manier van werken wordt steeds verder 
uitgebreid. Steeds een stapje meer zelf doen. De kinderen vanaf groep 3 werken met het planbord, 

behorend bij Vellig Leren Lezen. Later krijgt het kind dag- of weektaken en daarbij de tijden wanneer 
het kan werken aan deze taken. Een kind moet zelf leren plannen om de taken op tijd af te krijgen. 

Met behulp van het overzicht leren zij dit; ze kunnen zien wat ze moeten doen en wanneer dat af 
moet zijn. Richting het eind van de dag- of weektaken is er ruimte voor evaluatie. De  vraag 'hoe ging 

het?’ wordt gesteld en smiley's geplaatst. Hiermee kunnen de kinderen eenvoudig aangeven of ze het 

goed, voldoende of slecht vonden gaan. 
 

 

Wanneer wel of geen aandacht van de leerkracht? 

Hoewel het doel van zelfstandig werken voornamelijk is kinderen te laten werken zonder directe hulp 
van de leerkracht is het ook belangrijk dat zij de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wanneer een 

leerkracht een klas zelfstandig aan het werk zet heeft hij zijn handen vrij ondersteuning te bieden aan 
kinderen die zwakker zijn of juist meer uitdaging nodig hebben. Echter blijft er dan een 

middenmootgroep over. Deze kinderen verdienen ook aandacht. Om ieder kind de aandacht te 

kunnen geven die hij of zij verdient, is het van belang met de kinderen af te spreken wanneer ze 
aandacht van jou als leerkracht kunnen krijgen. Kinderen moeten wennen aan het feit dat zij wel 

aandacht krijgen, maar niet op het moment dat zij dat het liefst willen. Het wennen aan de uitgestelde 
aandacht is een lang proces. 

 

Belangrijk is, is dat je als leerkracht duidelijk bent in de regels. Vertel van tevoren hoe lang je wilt dat 
de klas zelfstandig werkt. Zeg wat jij in de tussentijd gaat doen en waarom je niet gestoord wilt of 

kan worden. Dit maakt de leerkracht duidelijk door de dobbelsteen op het bureau. Ook wordt voor 
jongere kinderen en leerlingen die dat nodig zijn, de time-timer ingezet. Met deze klok maken we 

kinderen bewust van de tijd die ze ergens voor hebben. Voor jongere kinderen bestaat de time-timer 
uit kleuren. Met de kleuren wordt kinderen visueel gemaakt hoelang een periode duurt. Geef van 

tevoren ook aan wat kinderen moeten doen als ze een opdracht echt niet begrijpen. Maakt ze erop 

attent dat ze de opdracht zelf nog eens kunnen lezen, de vraag kunnen overslaan en er later op terug 
kunnen komen of om een klasgenootje om hulp te vragen.  

 
De kinderen maken ook gebruik van de dobbelsteen. Het gebruik zorgt voor meer rust en overzicht in 

de klas. Met de dobbelsteen geven kinderen aan of ze nog hulp nodig hebben óf hulp willen geven 

aan andere  
kinderen óf niet gestoord willen worden. 

 Groen : Je mag mij iets vragen. Ik wil je helpen.  

 Rood: Stoor mij niet. Ik wil stil werken.  

 Vraagteken: Ik heb een vraag voor de juf/meester.  

 
 

 

Samenwerken 
Wanneer je een kind de mogelijkheid geeft om een klasgenoot om hulp te vragen leidt dit eigenlijk 
vanzelfsprekend tot samenwerken. Bij samenwerken kunnen kinderen elkaar helpen en dus van elkaar 

leren. Hierbij is het niet nodig de leerkracht om hulp te vragen. Kinderen leren gezamenlijk het 

probleem op te lossen. Daarbij kan samenwerken ook een positieve invloed hebben op het sociale 
milieu in de klas. Wanneer kinderen positieve ervaringen hebben met elkaar helpen in de klas is er 

sprake van een veilig en vertrouwd klimaat voor de kinderen. 

http://www.google.nl/url?q=http://beatrix.rehoboth.nu/over-ons/zo-werken-wij/zelfstandig-werken/&sa=U&ei=CYTaUswfy5rUBej9gZgB&ved=0CDQQ9QEwAg&usg=AFQjCNGDfkqctkG4OoI4ZIu8yED2E1GmaQ


 

Wat is het verschil tussen zelfstandig werken en individueel werken? 
Bij individueel werken, zijn de kinderen voor zichzelf bezig. Ze doen precies wat ze wordt opgedragen 

en als ze een probleem tegenkomen of weten niet hoe ze dit zelfstandig kunnen oplossen, dus hebben 
ze de leerkracht nodig. Dan zijn ze dus niet zelfstandig aan het werk. 

Bij zelfstandig werken kunnen de kinderen, ook individueel met een activiteit bezig zijn. Het verschil is 

dat deze activiteit niet voor alle kinderen dezelfde hoeft te zijn. 
 

 

Wat is de relatie tussen samenwerken en zelfstandig werken? 

Zelfstandig werken en samenwerken horen bij elkaar. Zelfstandig werken wil immers niet zeggen dat 
een kind in zijn eentje alles moet oplossen, maar dat het zo min mogelijk een beroep doet op de 

groepsleerkracht. Juist als kinderen goed kunnen samenwerken, kunnen ze beter zelfstandig werken. 

Twee weten er meer dan één. Samen kunnen kinderen de problemen oplossen waar ze tegenaan 
lopen. 
 

 

Checklist zelfstandig werken en het gedrag van de leerkracht 

1. Voorbereiden 

 Ligt het materiaal gebruiksklaar? 

 Ligt het materiaal op vaste plekken? 

 Is er voldoende speel- en werkruimte? 
 
2. Leerstof en materiaal 

 Sluit de moeilijkheid van de opdrachten aan bij het niveau van de kinderen? 

 Zijn de verschillende materialen voor extra werk voldoende geschikt voor het niveau van de kinderen? 

 Is er voldoende materiaal voor extra werk? 
 
3. Moment 

 Is het moment voor zelfstandig werken geschikt? 

 Kondig veranderingen in het rooster wat zelfstandig werken betreft tijdig aan. Het liefst aan het begin van de 
ochtend. 

 

4. Regels en procedures 

 Zijn er vaste regels voor zelfstandig werken en de plaatsen waar kinderen mogen werken? 

 In welke mate is praten toegestaan? 

 In welke mate is door de klas lopen toegestaan? 

 Gedurende welke periode mogen kinderen samenwerken? 

 Aan welke eisen moet het werk van de kinderen voldoen? 

 Waar kunnen de kinderen hun werk inleveren? 

 Waar en bij wie kunnen de kinderen help vragen? 

 Hoe kunnen de kinderen kenbaar maken dat ze hulp nodig hebben? 

 Op welke momenten kunnen de kinderen een beroep doen op de leerkracht? 
 
5. Samenwerken 

 Weten de kinderen hoe ze elkaar moeten helpen? 
 
6. Gedrag van de kinderen 

 Zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor hun leren? 

 Krijgen ze doelgerichte aanwijzingen over uit te voeren activiteiten? 

 Wordt het werk snel nagekeken? 

 Worden de kinderen betrokken bij vragen en antwoorden van klasgenoten? 
 
7. Opruimen 

 Wordt het tussentijds opruimen gestimuleerd? 

 Wordt tijdig aangekondigd wanneer het tijd is om op te gaan ruimen? 

 Is er een duidelijk signaal als het moment van opruimen aangebroken is? 

 Worden activiteiten waaraan veel op te ruimen is eerder beëindigd? 

 Zijn de kinderen verantwoordelijk voor het opruimen? 



 
8. Nabespreken 

 Wordt bij het nabespreken een onderscheid gemaakt tussen soorten problemen: materiaalproblemen, 
taakproblemen, problemen met herstellen van fouten, problemen met elkaar helpen? 

 Wordt er aandacht geschonken aan uitschieters (welk probleem is leuk opgelost en welk probleem bleef 
aanwezig)? 

 Worden kinderen gestimuleerd om na te denken over oplossingen voor niet opgeloste problemen? 
 
 
9. Oordeel over het zelfstandig werken: 

 Wat kan er verbeterd worden? 

 Hoe kan dat aangepakt worden? 

 


