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Nieuwsbrief
RTTI nader bekeken  Toepassing van leerstof in bekende situa es (T1)
RTTI is, net als Bloom, een taxonomie bedoeld om een hulpmiddel te kunnen zijn bij het onderscheiden van leeren denkac viteiten. RTTI gaat uit van vier fasen in de cogni eve ontwikkeling:
 Reproduc evragen (R)
 Trainingsgerichte toepassingsvragen (T1)
 Transfergerichte toepassingsvragen(T2)
 Inzicht- & Innova evragen (I)
RTTI kan ons helpen te onderscheiden in welk cogni ef ontwikkelingsniveau een leerling extra ondersteuning of
uitdaging kan gebruiken.
Veel toetsen zijn in het basisonderwijs al voor ons gemaakt. Maar RTTI kan ons wel helpen methodetoetsen
onderling, of methodetoetsen met niet-methodetoetsen (zoals bijvoorbeeld Cito of Boom) te vergelijken. Met
RTTI kun je tegenvallende resultaten verklaren en daarop je handelen in de klas aanpassen. Meestal zijn we vanuit
de methoden wel goed voorzien vanuit de R(eproduc ewerk) want er wordt vaak ﬂink wat oefenstof opgenomen.
Ook wordt een aardig aanbod gedaan op Toepassing van de leerstof in bekende situa es (T1). Daarmee zou je
bijna zeggen dat de basis op orde moet zijn. Maar ook op deze basisniveaus kan menig leerling de handreiking van
de leerkracht nog goed gebruiken.
Iedereen leert op een eigen manier en hee een eigen voorkeursaanpak. De meest ‘succesvolle’ leerlingen
beheersen meerdere leeraanpakken en kunnen hierin (onbewust) schakelen. We zoomen in dit ar kel in op de
Toepassing van leerstof in bekende situa es. In het vorige ar kel over RTTI hebben we de focus gelegd op de
Reproduc e van de leerstof. In dit ar kel zul je zien dat de R en de T1 (toepassing van leerstof in bekende
situa es) veel samenhang (kunnen) hebben.
De Trainingsgerichte of Toepassingsgerichte (leer)aanpak = Het toepassen van de leerstof in bekende situa es.
Het oefenen en ‘kilometers maken’ is hierbij belangrijk. Denk aan 1-minuut-toetsen (tempo lezen, hoofdrekenen
etc.) op het rooster te ze en. Er zijn uiteraard ook diverse digitale programma’s die hierin ondersteunen. Het
memoriseren/reproduceren (R) en het oefenen/toepassen van de stof (T1) hangt nauw samen. Denk ook eens aan
de volgende leerstrategieën voor Toepassing (T1= Training):
 Moeilijke woorden betekenis geven:
Moeilijke woorden mogen gemarkeerd worden in de tekst. De
betekenis van de woorden die je niet kent mag aan elkaar/de
leerkracht gevraagd worden of worden opgezocht. Laat
vervolgens per woord enkele voorbeeldzinnen maken waaruit
de betekenis van het woord blijkt. Laat er eventueel ook een
woordenlijst van maken met een relevante a eelding.

 Woordweb: Kies een woord waar je de betekenis niet
precies van begrijpt of een deﬁni e die je wilt leren.
Schrijf dit in het midden van een vel papier. Bedenk
andere las ge woorden of begrippen die hierbij horen
en zet ze erom heen en verbind ze met het woord in
het midden. Of doe het andersom: Schrijf alle
woorden / deﬁni es die bij een bepaald onderwerp
horen op een vel papier. Verbind nu de begrippen die
bij elkaar horen met een lijn. Kijk vervolgens welk
woord te maken hee met de meeste of alle andere
begrippen en omcirkel dit woord.
 De 6 rekenvragen: Dit is een techniek waarbij de tekst van een rekenopgave in een vaste volgorde
doorlopen wordt om de belangrijke informa e uit de opgave te halen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Werkwijze:
Lees de tekst en vind de eigenlijke vraag
Vraag jezelf af welke gegevens je nodig hebt om een oplossing te kunnen vinden voor het vraagstuk
Herlees de tekst en haal de benodigde gegevens eruit
Vraag jezelf af in welke volgorde de bewerking moet worden uitgevoerd
Voer de berekening uit
Vraag jezelf af of je oplossing aannemelijk is en of je antwoord kan kloppen

 De Kapstok: Als een aantal begrippen of woorden moet worden geleerd, probeer ze dan onder te (laten)
verdelen in groepjes die bij elkaar horen. Door er een passende tel of term bij te plaatsen wordt het
een gestructureerd overzicht.
 Controller: Hiermee wordt teruggekeken op de opdrachten die gemaakt zijn, daarmee is het meteen een
repeterende werkwijze: Kijk naar de fouten die je hebt gemaakt (in je schri of werkboek). Welk soort
opdrachten kun je nog niet op je ‘automa sche piloot’ doen? Oefen dit soort vragen net zolang tot dit
wel lukt.
 Signaalwoorden: Dit zijn woorden die een tekst structuur geven, verbanden
aangeven en verduidelijken. Het zijn dus belangrijke hulpmiddelen voor
leerlingen. Als ze moeite hebben met structureren van teksten, laat deze dan
onderstrepen in de tekst en ook de bijbehorende verbanden opzoeken.
 Rekensignaalwoorden: Dit zijn woorden in een opdracht of tekst die je helpen
om structuur , verbanden, en hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Let dan op woorden zoals bijvoorbeeld: s jgen, dalen, afgerond, hoger, lager, meer, minder, gehele getallen, vergelijken, evenveel,
ﬁguur, graﬁek, hoek, scha en, inhoud…
 Strategie 3-2-1: Je kijkt terug op wat je geleerd hebt. Het zorgt ervoor dat je leerstof beter onthoudt en
beter kan toepassen. Haal drie onderdelen van de leerstof in je gedachten terug, schrijf twee nieuwe
inzichten of ideeën op, waar je door het leren zelf op gekomen bent, schrijf één vraag op die je na het
leren nog steeds hebt.
 De robot: Je doet net alsof je kijkt als een robot. Je zoekt naar een vaste volgorde of een
stappenplan voor een probleem of een opdracht. Als je zo’n volgorde ziet ga je die
gebruiken bij het oplossen van een opdracht. Een robot zou de stappen ook in die
volgorde gaan uitvoeren. Denk aan een soort uitgebreide handleiding. Als je volgordes
en stappenplannen kunt ontdekken in bepaalde opdrachten, dan kun je ze beter
uitvoeren.

Ook hierbij is het weer belangrijk dat kinderen veel verschillende manieren aangeboden krijgen. Op die manier
leren ze welke manier het beste bij hen past!
Hieronder volgen nog een paar prak sche werkvormen waarmee je de niveaus R(eproduc e) en T(raining of
toepassing) ‘handen en voeten’ kunt geven:
 Voor een ac verende opening →Stoplicht: Bedenk van te voren enkele vragen of situa es met een goed/
fout antwoord die te maken hebben met een thema. Toon je vragen op een smartbord. Maak voor de
leerlingen drie kaarten, een rode, groene en oranje kaart. Laat in de les je vraag zien en laat de leerlingen via kaart opsteken aangeven of iets goed (groen) of fout (rood) is, of dat de leerling het niet weet
(oranje). Bij te veel oranje of weinig overeenstemming bespreek je de situa e in de klas.
 Idee voor instruc e → Rangorde: Werk een stappenplan uit dat voor leerlingen cruciaal is om te kennen
(bijvoorbeeld de hierboven beschreven ‘6 Rekenvragen’). Zet die stappen willekeurig door elkaar en
toon dat op het smartbord. Uiteraard kun je elk belangrijk stappenplan hiervoor inze en.
Laat je door elkaar geze e stappen zien en laat de leerlingen de stappen in de juiste volgorde ze en.
 Het bevorderen van samenwerking → Groeperen: Voorafgaand aan de les heb je oplossingen voor vraagstukken verzameld die betrekking hebben op de behandelde stof en die door de leerlingen gegroepeerd
moeten worden. De oplossingsonderdelen uitknippen en in een envelop doen…(evenveel enveloppen
gevuld als er groepjes zijn). Laat in de les de leerlingen in drietallen de vragen oplossen en de
antwoorden opplakken op een groot vel papier.
 Voor een andere afslui ng → Vertrekbewijs: Bedenk van tevoren enkele stellingen, vragen met een kort
antwoord, juist/onjuist vragen of meerkeuzevragen die te maken hebben met het thema dat in de les
aan de orde is geweest. Dit is een check om te beoordelen of de leerlingen de uitleg hebben begrepen,
wat er in de les geleerd is en waar nog onduidelijkheden zi en zodat je daar de volgende les op terug
kunt komen. Gebruik bijvoorbeeld socra ve.com om het Exit Ticket te maken. De leerling gee
individueel de antwoorden voor een korte check op het behalen van de lesdoelen.

Breinfeitjes
Deze keer nemen we het geheugen onder de loep.
Om nieuwe dingen te kunnen leren én om zaken te onthouden maak je gebruik van je
geheugen. Al je herinneringen zijn opgeslagen in je hersenen. Op het moment dat je
iets onthoudt, verandert er wat. Er worden nieuwe verbindingen (synapsen)
aangelegd. Elke hersencel maakt enduizenden verbindingen met andere cellen. Hoe
vaker je iets herhaalt, bijvoorbeeld bij het oefenen van tafels, hoe sterker de nieuwe
verbinding wordt.

Verschillende soorten geheugen:
 Het kortetermijngeheugen:

Het onthoudt dingen en vergeet ze ook weer snel; het is een jdelijke opslagplaats voor informa e. In het
kortetermijngeheugen kun je ongeveer 7 dingen jdelijk opslaan. Als je er dan niet meer aan denkt, verdwijnt het
weer uit je hoofd. Je kunt het zien als een werkgeheugen. Dit herinnert zich overeenkomsten tussen nieuwe dingen
en dingen die je al hebt opgeslagen. In het dagelijks leven gebruik je je werkgeheugen voortdurend: bijvoorbeeld
als je een gesprek voert moet je kunnen onthouden welke vraag iemand stelt als je erop wilt kunnen antwoorden.

 Het langetermijngeheugen.
Hiervan zijn er twee soorten:
1. Het bewuste langetermijngeheugen. Dit zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld kunt
onthouden dat de hoofdstad van België Brussel is. Verschillende delen van je
hersenschors werken samen, en de hippocampus zorgt ervoor dat alle geuren,
kleuren, herinneringen en emo es van bijvoorbeeld een bepaalde vakan edag
weer bij elkaar worden gebracht en als een ﬁlmpje worden afgespeeld.
2. Het onbewuste langetermijngeheugen. Dit gaat over handelingen en
herinneringen die minder concreet en geautoma seerd zijn, bijvoorbeeld
ﬁetsen of zwemmen.
Geheugenstrategieën
Ieder kind hee eigen voorkeuren voor bepaalde strategieën. Een aantal voorbeelden:

Oefen / slijp in / herhaal
Informa e wordt beter onthouden wanneer het een aantal keren herhaald wordt; nogmaals bekijken of
enkele malen hardop zeggen helpt. Je brein hee nl de neiging om wat je eigen stem zegt goed te
onthouden. Dit is een strategie die we vaak gebruiken bij bv spelling.
Orden en categoriseer

Probeer naar structuren/overeenkomsten te zoeken. Koppel nieuwe informa e aan iets wat de kinderen al
weten. Het ophalen van voorkennis over een onderwerp is een aanrader.
Verbaliseer

Het hardop zeggen wat er gedaan moet worden is een goede geheugenstrategie. Verwoord bij het
uitvoeren van taken hardop in welke volgorde deze gedaan moeten worden. Ook het uitleggen aan iemand
anders wat je moet doen of hoe iets in elkaar zit werkt goed voor het geheugen. Sta hierbij model voor het
kind. De prak jk wijst uit dat niet alle kinderen het hardop verwoorden automa sch doen.
Visualiseer

Laat de kinderen een beeld bedenken bij hetgeen ze moeten leren. Mindmappen is ook een mogelijkheid.

Schrijf op
Laat de kinderen ‘spiekbrie es’ maken van hetgeen zij moeten leren. Omdat schrijven een bewuste
ac viteit is, blij de informa e beter ‘hangen’.
Neem regelma g pauze jdens intensieve breinac viteiten. Doe een kort spelletje op het Digi-bord
(bv leerspellen.nl) of ‘live’, bijvoorbeeld:
De leerkracht kiest vijf leerlingen (a ankelijk van lee ijd kinderen) uit die voor de klas moeten staan; één leerling
wordt de gang op gestuurd en de leerlingen voor de klas gaan in een andere volgorde staan (bijv. leerling 1 en 5
wisselen van plaats; maak het niet te moeilijk). De leerling die op de gang hee gestaan, moet vervolgens raden
wat er in de volgorde is veranderd. Om meer kinderen bij het spel te betrekken, kun je afspreken dat alle leerlingen de ogen dicht doen, terwijl de volgorde veranderd wordt. Deze kinderen kunnen dan allemaal mee raden
wat er veranderd is.
Schooltv.nl/video/hersenen-hoe-werken-je-hersenen
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