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Samenvatting 
Zelfsturend leren is cruciaal voor het leren van leerlingen. Bij zelfsturing gaat het erom dat 

leerlingen zelfstandig leerstrategieën kunnen inzetten en bijstellen om persoonlijke doelen te 

bereiken. Juiste begeleiding door de leraar is bijzonder belangrijk voor het slagen van dit 

proces. Verschillende studies geven echter aan dat zelfsturend leren in het basisonderwijs 

nauwelijks op gang komt. Vanuit dit knelpunt is een professionaliseringsaanpak voor 

leerkrachten ontwikkeld. Om de effectiviteit van deze aanpak te bekijken, wordt ingezoomd 

op het zelfsturend leren van leerlingen en op de wijze waarop leerkrachten instructie geven in 

zelfsturend leren. Tijdens de ORD bediscussiëren we de wijze waarop observaties ingezet 

worden als onderzoeksmethode om de instructie van zelfsturend leren door leerkrachten vast 

te kunnen stellen.  
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Onderzoeksdoel 

Diverse studies wijzen uit dat instructie waarin expliciet aandacht wordt besteed aan 

zelfsturend leren en strategiegebruik ter ondersteuning hiervan, een van de meest effectieve 

onderwijsvormen is (Hattie, 2009). Leerkrachten spelen hierin een cruciale rol. Echter, 

leerkrachten slagen er vaak niet in om hun leerlingen strategieën voor zelfsturend leren aan te 

leren (Dignath, Van Ewijk, & Van der Werf, 2012). Zelfsturend leren komt daardoor amper 

aan bod (Kremer, Hayon & Tillema, 1999).  

Vanuit dit knelpunt hebben we in een consortium, bestaande uit onderwijsonderzoekers 

en onderwijsprofessionals van een achttal basisscholen, een professionaliseringsaanpak 

ontwikkeld. In deze aanpak worden leerkrachten getraind en gecoacht in het effectief leren 

omgaan met kennis over zelfsturend leren en worden strategieën aangeleerd en geoefend om 

zelfsturend leren in de eigen onderwijspraktijk te kunnen integreren (Auteurs, 2016; 

weggelaten vanwege anonimiteit).	  De effectiviteit van de aanpak wordt onderzocht op de 

mate waarin leerkrachten zelfsturend leren onderwijzen en op de mate waarin dit bijdraagt 



aan het zelfsturend leren van leerlingen. 

 
Theoretisch kader 

Interventies die effectief bijdragen aan het zelfsturend leren van leerlingen in het 

basisonderwijs, hebben gemeen dat zij worden gekenmerkt door enerzijds een integratieve 

benadering en anderzijds het expliciet onderwijzen van cognitieve, metacognitieve en 

motivationele strategieën. Daarnaast is differentiatie van instructie van belang, omdat 

verschillen tussen leerlingen in onder meer hun houding, voorkennis en vaardigheden bepalen 

of en in hoeverre instructie effect sorteert op het zelfsturend leren van leerlingen. (Dignath, 

Beuttner, & Langfeldt, 2008; Hattie, Biggs, & Purdie, 1996; Moos & Ringdal, 2012). 

Op basis van voorgaande richtlijnen wordt in de professionaliseringsaanpak gericht 

getraind op didactiek die het geïntegreerd, expliciet en gedifferentieerd onderwijzen van 

strategieën voor zelfsturend leren centraal stelt. Om een effectieve professionalisering te 

bewerkstelligen, trainen en begeleiden onderwijsprofessionals van het consortium hun 

collega’s aan de hand van de aanpak. De aanpak bestaat uit een plenaire trainingsbijeenkomst 

en drie coachingsbijeenkomsten. Tijdens de plenaire bijeenkomst worden de aanpak en 

richtlijnen toegelicht en bediscussieerd. Tijdens de coachingsbijeenkomsten wordt aan 

leerkrachten gevraagd om hun instructie te evalueren en waar nodig aan te passen zodat deze 

meer geïntegreerd, explicieter en gedifferentieerder plaatsvindt. 

 
Onderzoeksmethode 

In een quasi-experimenteel onderzoek gaan we na in hoeverre deelname aan de 

professionaliseringsaanpak bijdraagt aan het bevorderen van zelfsturend leren door 

leerkrachten. Aan het onderzoek nemen 48 leerkrachten deel van 16 verschillende scholen in 

Nederland. Acht van de deelnemende scholen zijn onderdeel van het consortium en voeren de 

aanpak uit. De controleconditie bestaat uit 24 leerkrachten op acht gematchte controlescholen 

die de aanpak niet uitvoeren.    

Om de instructie van zelfsturend leren door leerkrachten in kaart te brengen, zijn 

instructielessen geobserveerd op basis van een gevalideerd observatieschema van Dignath-

van Ewijk, Dickhaüser en Büttner (2013; ATES). In dit observatieschema worden enerzijds 

de kwantiteit en kwaliteit van de instructie van strategieën voor zelfsturend leren bepaald en 

anderzijds kenmerken van de leeromgeving om zelfsturend leren te ondersteunen vastgesteld. 

De mate van zelfsturend leren van leerlingen wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst 

(leraar- en leerlingenversie) die is gebaseerd op de Vragenlijst Zelfsturende 



Leermogelijkheden van Vrieling (2012). 

Ten tijde van het schrijven van dit paper hebben de voormetingen (november 2016 tot 

januari 2017) plaatsgevonden en zijn de experimentele scholen gestart met de training en de 

coachingsgesprekken. De nametingen vinden ongeveer vijf maanden na de voormeting plaats; 

mei en juni 2017. 

 

(Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies 

In een quasi-experimentele studie met voor– en nameting wordt onderzocht in hoeverre de 

ontwikkelde aanpak bijdraagt aan het bevorderen van het zelfsturend leren. Hiertoe worden de 

scores op de observatieschema’s en vragenlijsten in de experimentele groep vergeleken met 

scores van leraren en leerlingen in de controlegroep. Met behulp van multilevel structural 

equation modeling worden verder relaties tussen instructie van zelfsturend leren enerzijds en 

de mate van zelfsturend leren door leerlingen anderzijds onderzocht. 

 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 

De huidige studie biedt concrete aanbevelingen voor het effectief bevorderen van het 

zelfsturend leren van leerlingen door basisschoolleerkrachten. Bestaande (overzichts)studies 

hebben de nodige inzichten gegeven in algemene kenmerken waaraan een succesvolle aanpak 

moet voldoen, maar concrete aanknopingspunten voor het combineren van geïntegreerde, 

expliciete en op de leerling afgestemde instructie van zelfsturend leren zijn tot dusver nog niet 

gerealiseerd.  

 
Onderwerpen voor de discussie 

Tijdens het rondetafelgesprek bespreken we de wijze waarop het observatieschema het 

karakter van de instructies van leerkrachten in kaart kan brengen en in hoeverre analyses op 

basis van deze observaties inzicht kunnen verschaffen in de effectiviteit van de 

professionaliseringsaanpak.  
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