Building Learning Power
De ‘hoe-vraag’ van het leren in de 21e eeuw
Hoe bereid je een jonge generatie voor om te
leven in een snel veranderende complexe
maatschappij? Hoe haal je het beste uit
leerlingen en verhoog je de resultaten van je
school als geheel? Building Learning Power,
ontworpen door professor Guy Claxton, biedt
hiervoor een antwoord dat gebaseerd is op
onderzoek in de praktijk.

Trainen ‘leerspieren’
BLP maakt de vergelijking met sport, waarin
het langdurig en professioneel trainen van
spieren noodzakelijk is voor het leveren van
een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’
geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter
worden getraind, in een goede context, neemt
het leervermogen van de leerlingen toe.
Leerkrachtgedrag
Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is
voor het ontwikkelen van talenten, is het in
de school de leerkracht die deze rol vervult.
Door BLP kunnen leerkrachten bewust kiezen
uit een palet van vaardigheden, waarmee ze
het leerproces van de leerlingen stimuleren en
begeleiden.

BLP: focus op Leren en Leercultuur
Het doel van Building Learning Power (BLP) is
om het lerend vermogen bij leerlingen te
ontwikkelen, zowel op school als daar buiten.
Centraal staat het creëren van een leercultuur
in de klaslokalen en in de school in het
algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen
systematisch gewoonten en houdingen
aanleren om problemen op te lossen. Uit
onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer
vertrouwen hebben in hun eigen
leervermogen sneller en beter leren. BLP
vergroot het concentratievermogen en het
leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat
de leerresultaten omhoog gaan.
Leven lang leren
BLP bereidt kinderen goed voor op een
onzekere toekomst. Tegenwoordig staan
scholen voor de uitdaging om niet alleen op te
leiden voor testresultaten, maar ook voor een
leven lang leren. Om succesvol te zijn in de
21ste eeuw, moeten leerlingen o.a. over de
volgende vaardigheden beschikken:
vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk
en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd
en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en
leergierig zijn.

‘We merken bij ons zelf dat we meer oog
hebben voor ‘leerstrategieën’ en daarbij
leertaal gebruiken. We zien bij leerlingen dat
ze meer plezier in het leren hebben en meer
begrip voor zichzelf en voor elkaar krijgen.
Met zijn allen zijn we meer uit de comfortzone
gekomen en hebben we nu een
onderscheidend onderwijsconcept waar we
trots op zijn.’
SWS De Driesprong Vriescheloo

Taal
Een belangrijk aspect van BLP is dat het
leerlingen taal geeft om over leren te
praten. Hierdoor beseffen ze wat hun
eigen rol en verantwoordelijkheid is in
hun leerproces. Dit lijkt iets kleins, maar
het is een belangrijke stap in het
bewustwordingsproces.

‘Mirna loopt naar de blauwe poster van de
leerspier ‘Kijken naar jezelf’;“Als je niet naar
jezelf kijkt, ontdek je ook niet of je iets beter
kunt doen”, zegt Mirna. Bij leren is niets fout,
het kan alleen beter. “Want waar leer je
van?”, vraagt juf aan de hele groep.De groep
antwoordt in koor “Van fouten leer je!” Dit is
het voorbeeld van een growth mindset’.
Groep 4/5 @DeTarissing Oudehaske
Leren is complex
Een leercultuur veranderen vergt tijd.
Hierbij speelt het onderwijskundig en
persoonlijk leiderschap een belangrijke
rol. BLP gaat daarom over een duurzame
schoolontwikkeling.
Globaal gezien ziet het inzetten van BLP
er als volgt uit: kennismaken met BLP
(eerste jaar), vergroten coachende rol
leerkracht(tweede jaar) en borgen van
kwaliteit (derde jaar).
‘I realized that academic result is not all
the thing and the most important thing
in school. Academic result can only show
partly of your understanding on the
knowledge and what you learn. For
more, it is testing your skill of having
examination. What is more important is,
you make your students love to learning
and have the willing to learning and
discovering new knowledge’.
Shirley Lam Man Hei, student Teacher
Training Stenden Hogeschool

Praktijkonderzoek en ervaring
BLP is gebaseerd op de realiteit van
scholen en klaslokalen. Er wordt
uitgegaan van wat drukbezette
leerkrachten praktisch en interessant
vinden om uit te proberen. Het
gedachtegoed van BLP is ontwikkeld
door prof. Guy Claxton uit Engeland.
Leertheorieën en onderzoek van o.a.
John Hattie, Carol Dweck,Ellen Langer
liggen onder het concept van BLP. Een
groot aantal scholen in het primair en
voortgezet onderwijs werkt daar
succesvol met Building Learning Power.
In Noord Nederland zijn een tiental
scholen actief met BLP.
Resultaten
Op de deze website vindt u meer
informatie over Building Learning Power
(in het Engels):
www.buildinglearningpower.co.uk
www.buildinglearningpower.nl
(in het Nederlands)

Kennismaken?
Uiteraard kunt u met uw team via een
workshop kennismaken met Building
Learning Power. Interesse? Wilt u weten
wat wij voor u kunnen betekenen, neem
dan contact op met Stenden Professionals
voor een verkennend gesprek.
Stenden Professionals/ECNO
Postbus 1298
8900 CG Leeuwarden
Telefoonnummer (058) 244 1550
anton.g.a.de.vries@stenden.com
www.stendenprofessionals.nl

