
Waarom doen we dit en hoe?



Waarom Were Di Drie?

1) Mee veranderen met wat de Maatschappij vraagt.

(Overvloed, globalisering, automatisering vragen om specifieke competenties.)

2)…

3)…



Een veldonderzoekje…

Omschrijf uw zoon / dochter als de ideale leerling. Wat 

moet hij / zij  kunnen, kennen, zijn?

– 1 Steekwoord per post-it

– Overleggen mag (spreid je kansen ;-)

– 2 minuten



Plak de post-it’s op de juiste plaats:

- Hoofd (kennis)

- Hart (persoonlijke kwaliteiten)

- Handen (vaardigheden)

Wat valt op?

En de toekomstige werkgever?



Waarom Were Di Drie?

1) Mee veranderen met wat de Maatschappij vraagt.

(Overvloed, globalisering, automatisering vragen om specifieke competenties.)

2)  Ontwikkelen van de totale leerling op Hoofd, Hart,   

Handen

(Leveren wat partijen om ons heen van ons verlangen)

3) …



Waarom ken ik wel alle spelers van Oranje ‘88, maar kan ik die 

Duitse naamvallen niet onthouden?

extrinsieke intrinsieke

motivatiemotivatie

Volgzaamheid Betrokkenheid



1)

2) Aansluiten bij talenten van de leerling

(‘Het heeft nut voor mij…hier wil ik goed in worden!!’)

3) Hoe echter hoe beter:

(Het dient een hoger doel…het heeft nut voor anderen!’)

Aanjagers intrinsieke motivatie

zelfsturing

https://www.youtube.com/watch?v=dfOmRYFcHFk


Waarom Were Di Drie?

1) Mee veranderen met wat de Maatschappij vraagt.

(Overvloed, globalisering, automatisering vragen om specifieke competenties.)

2) Ontwikkelen van de totale leerling op Hoofd, Hart, Handen

(Leveren wat partijen om ons heen van ons verlangen)

3) Geen volgzaamheid maar betrokkenheid.

(Zo veel mogelijk intrinsiek motiveren dmv: zelfsturing, aansluiten bij talent van de leerling, hoe 
‘echter’ hoe beter)



Hoe werkt Were Di Drie?

een dag uit het leven van...

https://www.youtube.com/watch?v=K5KqIvdtX84


Vragen?



Leerlingprofiel:
• De leerling is coachbaar

• De leerling neemt is nieuwsgierig, neemt initiatief

• De leerling kan (leren) samenwerken

• De leerling kan (leren) zelf de juiste keuzes (te) maken

Omgevingsfactoren:
• De leerling kan werken in een omgeving met ruis

• De leerling kan werken in een grote groep



Weekritme



Planning



Periode

week 1 kiezen

week 2 presenteren plan

week 3 uitwerken

week 4 uitwerken

week 5 uitwerken / afronden

week 6 opleveren



Contact:

www.weredi.nl

drn@sgweredi.nl

Michiel van Dooren
Afdelingsmanager Were Di Drie onderbouw
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