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Abstract  
De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs kan als complex ervaren worden. Mogelijk 
doordat er in het voortgezet onderwijs een groot beroep gedaan wordt op zelfregulatie vaardigheden, 
zoals planning, kennis-activatie, metacognitieve monitoring en regulatie, en reflectie. 
Basisschoolleerlingen beschikken niet altijd over deze vaardigheden. Onderzoek wijst uit dat 
leerlingen die beschikken over zelfregulatie vaardigheden beter presteren (Cleary & Zimmerman, 
2001). Zelfregulerend leren in het basisonderwijs zou gebaseerd moeten zijn op de ontwikkeling van 
een strategie-repertoire en feedback op het gebruik ervan. In het voortgezet onderwijs zou het accent 
moeten liggen op metacognitie, metacognitieve reflectie en het nut van de inzet van zelfregulatie 
strategieën (Dignath & Buettner, 2008). In dit onderzoek wordt onderzocht of formatieve assessments 
in het basisonderwijs bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van zelfregulerend leren en daardoor een 
bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 
Keywords 
Zelfregulatie vaardigheden, primair onderwijs, formatieve assessments 
 
Paper 

Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is te bestuderen of formatief toetsen in het basisonderwijs ingezet kan 
worden om de ontwikkeling van zelfregulerend leren te bevorderen en daardoor een bijdrage kan 
leveren aan het verbeteren van de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 
Theoretisch kader 
In het Nederlandse onderwijssysteem vindt de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs plaats 
als kinderen ongeveer 12 jaar zijn. Op dat moment heeft de gemiddelde leerling ongeveer acht jaar 
basisonderwijs ontvangen. Op basis van het schooladvies en de behaalde resultaten zet de leerling zijn 
opleiding voort in ofwel het VMBO, Havo of VWO. Deze verschillende schooltypen variëren in 
inhoud en moeilijkheidsgraad, om zo in te kunnen spelen op onderwijsbehoeften en –mogelijkheden 
van leerlingen. De schoolomgeving en de wijze waarop leerlingen in het basisschool onderwijs 
aangeboden krijgen, verschilt in grote mate van de wijze waarop dit in het voortgezet onderwijs 
aangeboden en ingericht wordt. Tegelijkertijd ervaren de leerlingen emotionele, sociale en fysieke 
veranderingen waarmee de adolescentie gepaard gaat. De overgang van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs is dan ook complex door de invloed van verschillende factoren. 
De vraag is hoe kinderen versterkt kunnen worden om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet 
onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.  



Problemen rond de overgang kunnen onder andere gerelateerd zijn aan factoren in de sociaal-
emotionele ontwikkeling en het leerproces. Adolescenten hebben de behoeften zich autonoom te 
voelen, en zijn cognitief ontwikkeld om persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen in hun leerproces 
(Pintrich & Schunk, 2002). Sommige studenten echter, beschikken niet over efficiënte vaardigheden 
en strategieën om het leerproces vorm te geven (Cleary & Zimmerman, 2004). 
Zelfregulatievaardigheden zorgen ervoor dat studenten beter kunnen inspelen op de eisen die aan hen 
gesteld worden. De inzet van formatieve toetsen om deze vaardigheden aan te leren lijkt geschikt, 
aangezien deze het leren stimuleren (Black & Wiliam, 1998). Wanneer complexe vaardigheden 
worden aangeleerd in combinatie met assessments, kunnen er optimale prestaties worden verwacht 
(Van Zundert, Sluijsmans, Konings, & Van Merrienboer, 2011). Om het leerproces van leerlingen in 
de bovenbouw van het basisonderwijs te kunnen begrijpen, is een literatuuronderzoek uitgevoerd, 
waarbij de volgende deelvragen bestudeerd zijn: 
 

• Wanneer is zelf-gereguleerd leren effectief voor 11- tot 14 jarigen? 
• Zijn er verschillende in de wijze waarop zelfregulatie vaardigheden aangeleerd worden in 

basis- en voortgezet onderwijs? 
• Kan formatief toetsen ingezet worden als interventie programma voor het ontwikkelen van 

zelf-gereguleerd leren in het p.o., om de overgang van p.o. naar v.o. te ondersteunen? 
 
Onderzoeksmethode 
Voor het literatuuronderzoek naar zelfregulatie in het basis- en voortgezet onderwijs en de inzet van 
formatieve toetsen zijn de volgende databases geraadpleegd: Academic Research Elite, Eric, en 
SpringerLink. Hierbij is gezocht in de periode tussen 2000 en 2011. De gebruikte zoektermen zijn 
(zowel Nederlands als Engelstalig): “zelfregulatie”, “formatief toetsen”, “primair onderwijs” en 
“voortgezet onderwijs”. De zoekopdracht naar zelfregulatie levert 2449 resultaten op. De 
zoekopdracht naar zelfregulatie in combinatie met formatief toetsen in het primair en/of voortgezet 
onderwijs levert 737 resultaten op. Deze resultaten zijn verder ingeperkt door ‘bovenbouw primair 
onderwijs’ en/of ‘onderbouw voortgezet onderwijs’ toe te voegen, wat 48 resultaten oplevert. Op basis 
van de abstracts van deze resultaten zijn artikelen in het onderzoek betrokken die aansluiten bij de 
onderzoeksvragen. 
 
Resultaten en/of onderbouwde conclusies 
Zelfregulatievaardigheden zijn vaardigheden die van invloed zijn op het leerproces, zoals plannen, 
kennis activeren, metacognitieve monitoring en regulatie, en reflectie (Azevedo, 2009). Door 
zelfregulatie verzamelen studenten informatie over het niveau van begrip, evalueren ze de gebruikte 
strategieën, en overwegen ze bijdragen en opinies, en verbeteringen ten aanzien van doelen en 
verwachtingen (Hattie & Timperley, 2007). Studenten die hun leren reguleren zijn in staat tot proactief 
sturen van gedrag en strategieën om eerder gestelde doelen te bereiken (Zimmerman, 1989). 
Zelfregulerend leren draagt bij aan inzichten in het leerproces en het ontwikkelen van vaardigheden 
waarmee gebruikte strategieën, doelen en verwachtingen geëvalueerd en verbeterd worden (Hattie & 
Timperley, 2007). Veel studenten hebben moeite met het toepassen zelfregulerende strategieën, wat 
kan resulteren in lagere leerresultaten (McManus, 2000). Studenten die er echter in getraind zijn, 
bereiken betere resultaten en zijn gemotiveerder (Cleary & Zimmerman, 2001).  
Zelfregulatie kan vanaf jonge leeftijd tot het hoger onderwijs ontwikkeld worden (Veenman, Wilhelm, 
& Beishuizen, 2004; Hattie, 1996). Zowel binnen het basis- als het voortgezet onderwijs zijn 
metacognitieve kennis en regulerende strategieën essentieel. Hoe meer mogelijkheden leerlingen 
krijgen om zelfregulatie vaardigheden te leren en toe te passen, hoe effectiever de inzet ervan wordt, 
ongeacht de leeftijd. Het ontwikkelen van zelfregulatie vaardigheden kan ondersteund worden, door 



het expliciet maken van leerprocessen, door metacognitieve training, zelf-monitoren, en het bieden 
van oefenmogelijkheden (Schunk & Zimmerman, 1994). Wanneer leerlingen ervaren raken in het 
gebruiken van strategieën, wordt strategisch gedrag zowel kwalitatief als kwantitatief aangepast 
(Dignath, & Buettner, 2008).  
 
Het doel van formatief toetsen is leren begrijpen wat studenten weten en nog niet weten. Het 
stimuleert studenten zichzelf te ontwikkelen en hun leergedrag te herzien (Boston, 2002). Formatief 
toetsen is gebaseerd op interactieve instructie op grond van sociaal-constructivistische theorieën, 
waarbij leerprocessen verbeterd worden en zelfregulatievaardigheden ontwikkeld kunnen worden 
(Clark, 2012). Door middel van formatief toetsen kunnen instructiemethoden en zelfregulerende 
leerstrategieën door studenten gecombineerd worden (Clark, 2012). Formatieve leerstrategieën die 
ingezet kunnen worden zijn: het bespreken van succes criteria, assessmentdialogen, feedback, peer 
assessment en self assessment, (Black & Wiliam, 1998).  
De betrokkenheid van studenten en de voortdurende toetsing van effectiviteit van strategieën 
gedurende het leerproces zijn hierbij zeer belangrijk (William, 2007). Studenten dienen zichzelf 
tijdens het leren voortdurend af te vragen of strategieën effectief zijn bij het behalen van leerdoelen, of 
en in welke mate het leerdoel beheerst wordt, en of en hoe gedrag, kennis en andere aspecten van de 
leercontext aangepast moeten worden, mede onder invloed van de ontvangen feedback tijdens het 
leren in een authentieke leeromgeving (Black, & William, 1999; Hadwin, et al., 2007). Evaluatie en 
reflectie op gedrag, kennis en strategieën naar aanleiding van de ontvangen feedback vormen een 
belangrijk onderdeel in het proces (Black & William, 1998; Hadwin et al., 2007). Daarnaast is het 
belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de kracht van assessments, en welke invloed feedback 
heeft op het versterken van leerprocessen. De kwaliteit van de competenties van de leerkracht zijn van 
invloed op een succesvolle implementatie van assessment (Smith, 2011).  
 
Formatief toetsen kan een belangrijke rol spelen in de regulatie van het leren, wanneer dit wordt 
geïntegreerd in onderwijs- en leeractiviteiten (Allal, 2010). Formatieve toetsvormen die dit mogelijk 
maken zijn self- and peer assessment.  
Door self assessment wordt kennis en data van persoonlijke prestaties vergeleken met expliciete of 
impliciete standaarden (Epstein et al., 2004). Op deze manier wordt interne en externe kennis 
geïntegreerd en gebruikt om huidige prestaties te beoordelen, terwijl tegelijkertijd de voortgang 
nauwlettend in de gaten gehouden wordt (Sargeant, 2008). Het plannen en organiseren van gedachten 
en kennis helpt studenten en houdt hen onafhankelijk en reflectief. Het trainen van self assessment 
vaardigheden verbetert bovendien de effectiviteit van zelfregulerend leren (Kostons, 2010). Self 
assessment voor en na een opdracht dwingt hen bovendien te reflecteren op eigen kennis, 
vaardigheden en ontwikkeling (Davies, 2002), en moedigt heb aan eigen werk te evalueren en kritisch 
denken te verbeteren (Thompson, Pilgrim, & Oliver, 2005). Self-assessment heeft een positieve 
impact op leren. 
Peer assessment wordt ook erkend als een waardevolle assessment vorm (Ecclestone & Pryor, 2003; 
Yorke, 2003). Bij peer assessment wordt het niveau, de waarde en/of kwaliteit van een bepaald 
product of prestaties beoordeeld door peers (Topping, 2009). Studenten bepalen taak-criteria en 
beoordelen elkaars prestaties, terwijl ondertussen zelfregulatie, kennis en motivatie wordt 
gestimuleerd (Towndrow, 2008). Peer- to-peer feedback is zeer begrijpelijk en toegankelijk, 
bovendien is het goed uitvoerbaar in het basisonderwijs, mits de leerlingen goed getraind worden, en 
mogelijkheden tot oefening krijgen (Meusen-Beekman & Joosten-ten Brinke, 2010).  
Huiswerk als formatieve toets zou effectief kunnen zijn in het ontwikkelen van een strategie repertoire 
door basisschoolleerlingen. Dit lijkt echter vooral effectief in het voortgezet onderwijs, waar studenten 



bij het maken van huiswerk de voordelen ervaren van zelfregulerende vaardigheden, metacognitieve 
reflectie en de kracht van feedback (Ramdass, & Zimmerman, 2011).  
 
Het ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden door middel van formatief toetsen kan in zowel basis 
als voortgezet onderwijs geïmplementeerd worden, omdat het effectief is voor leerlingen van 
verschillende leeftijden, met verschillende capaciteiten en mogelijkheden. Of het ontwikkelen van 
zelfregulatievaardigheden door middel van formatief toetsen daadwerkelijk de overgang tussen basis- 
en voortgezet onderwijs versoepelt, moet verder onderzocht worden.  
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