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A-B-C vul aan



Vandaag de dag leiden 
we op voor de 
toekomst



Armoedige en verwaarloosde scholen 
leiden tot meer verzuim (Duran-
Narucki, 2008) en mindere prestaties 
(Evans, 2010) 



Gastvrijheid, identiteit en eigenheid 
belangrijk voor binding met de school 



Gastvrijheid, identiteit en eigenheid 
belangrijk voor binding met de school 

Bron: EPS presentation



Invloed vanuit de omgeving: 
Scheidingen in ruimten (Baum, Reiss & 
O’Hara,1974) 

Bron: Rosan Bosch



Activiteitenplekken: beter leren, meer 
rust, natuurlijke verdeling over ruimte 

Bron: Rosan Bosch



Volle klaslokalen geen impact op 
eenvoudige kennisoverdracht wel op 
complexe zaken en interactie 
(Ahrentzen et al. 1982) 



Invloed van de vorm van het lokaal: 
Lang lokaal zorgt voor minder 
betrokkenheid bij leerlingen 



Kinderen leren beter en voelen zich 
beter in een klaslokaal dat ze 
aantrekkelijk vinden (Bilewicz, 2013) 



De ideale 
leeromgeving

Kleur gebruik

Akoestiek 

Binnenklimaat 

Uitzicht 

Verlichting 

Flexibel 
meubilair 

Natuurlijke omgeving

Persoonlijke omgeving

Werk omgeving



Het gebouw als 
leeromgeving



Wat levert het op
• Gewenst gedrag aan de hand 

van (leer)activiteiten
• Identiteit, de student voelt 

zich meer verbonden, 
betrokken en er is meer 
herkenbaarheid en veiligheid.

• Ambassadeurs van de school.
• Ruimtes worden voor 

meerdere doeleinde ingezet.



De leeromgeving van 
morgen
• Onderwijsvisie
• Kernwaarden
• Identiteit
• Pedagogisch- en didactisch 

handelen
• Organisatie van leren



Hoe de 
zelfdeterminatie 
theorie gekoppeld 
kan worden aan de 
leeromgeving

Zelfdeterminatie 
theorie

Relatie

Autonomie Competentie



Belang van keuzes in didactiek om studenten te betrekken bij het 
onderwijs

De student 
centraal



Waar voer jij het liefst een persoonlijk
gesprek?

A B



student leest student 
luistert

student denkt na
over woorden

student denkt en
praat met anderen

Bron: Rita Carter (medisch journaliste) en Chris Frith (hoogleraar neural hermeneutics) 
in Mapping the mind.

Wat doet interactie? 



Aan de slag met het kaartspel voor de dag van morgen

Het lokaal als 
instrument



Rekening houden
met:
• Les- en of leerdoel

• Leeractiviteit

• Werkvorm

• Differentiëren 

• Klasgrootte

• Waar zet je jezelf neer 
(eventueel het (digi)bord)

• Ben bewust van de voor- én 
nadelen



Stap voor stap naar 
een passende 
opstelling

1. Pak het kaartspel
2. Ga aan de slag met een les 

van ‘morgen’
3. Van leerdoel naar passende 

opstelling
4. Gebruik de placemat om de 

stappen zichtbaar te maken
5. Op de achterkant kan je het 

lokaal inrichten met 
Legoblokjes of teken het uit.
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