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Waarom zelfgestuurd leren? 

Ø Eerste- of tweedehands kennis 
Ø Voorwaarde: 



Zelfgestuurd leren, een definitie 

Zelfgestuurd leren is een doelgericht proces,  
waarbij leerlingen vanuit een voordenkfase hun  
eigen leren monitoren, controleren, evalueren  
en bijstellen in een cyclisch proces. 
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Zelfsturing of zelfregulatie? 

Ø  SDL: macroniveau  
(formuleren leerbehoeften,  
doelbepaling, selecteren van leertaken) 

Ø  SRL: microniveau  
(taak: oriënteren, plannen,  
monitoren, sturen, zelf beoordeling) 



Instrumenten voor de praktijk 

Ø Model met  
ontwerpprincipes 

Ø Diagnostisch instrument 



KENNISOPBOUW: 

METACOGNITIE 

VAKINHOUD 

Leertaak: 

• Doelen en 
leeractiviteiten 
bepalen 

• Metacognitieve 
kennisactivering 

• Activeren 
taakwaarde 

• Plannen tijd en 
inzet 

• Metacognitief 
bewustzijn en 
monitoren van 
cognitie 

• Activering 
voorkennis 

• Percepties 
moeilijkheids-
graad taak 

• Cognitieve 
beoordeling 

• Attributie 
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Modelleren 

vaardigheden: 

• Observatie 

• Emulatie 

• Zelfcontrole 

• Zelfregulatie 
 

Samenwerking: 

• Positieve 
wederzijdse 
afhankelijkheid 

• Duidelijke instructies 

• Feedback op het 
werkproces 

Voorwaarden: 

• Docenten 

• Studenten 

• Leermaterialen 

• Schoolcontext en 
cultuur 

LEERPROCES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Assessmentinstrument 

5 schalen: 
Ø Planning 
Ø Monitoren 
Ø  Zone van de naaste 

ontwikkeling 
Ø Coachen/beoordelen 
Ø Samenwerking 
 
Voorbeeld item ‘planning’: De vakdocent verwacht van 
mij dat ik voor zijn vak een studieplanning maak voor het 
behalen van de leerdoelen. 



Modelleren, fase 1 

Observatie: de leerling leidt de 
belangrijkste kenmerken van de 
vaardigheid af door het 
observeren van een model. 



Modelleren, fase 2 

Emulatie: de leerling oefent de 
vaardigheid met assistentie. 



Modelleren, fase 3 

Zelfcontrole: de leerling laat 
de vaardigheid zien onder 
gestructureerde 
omstandigheden. 



Modelleren, fase 4 

Zelfregulatie: de leerling laat 
een adaptieve toepassing zien 
van de aangeleerde vaardigheid. 



Aan de slag met modelleren 

•  Kies	  in	  groepjes	  een	  item	  binnen	  1	  ontwerpaspect	  uit	  de‘Vragenlijst	  
Zelfgestuurde	  leermogelijkheden’waarvan	  jullie	  het	  belangrijk	  vinden	  
dat	  deze	  vaardigheid	  goed	  wordt	  aangeleerd	  binnen	  jullie	  school.	  

•  Bespreek	  hoe	  het	  aanleren	  van	  de	  gekozen	  vaardigheid	  op	  dit	  moment	  
wordt	  aangepakt	  en	  hoe	  een	  volgende	  stap	  kan	  worden	  gezet.	  Maak	  
daarbij	  gebruik	  van	  de	  vier	  fasen	  van	  modelleren.	  

•  Bijvoorbeeld:	  ‘We	  willen	  graag	  aandacht	  voor	  het	  oefenen	  (emula3e)	  met	  
het	  SMART	  formuleren	  van	  doelen.’	  

•  Noteer	  je	  uitspraak	  op	  een	  flap	  als	  aanbeveling	  voor	  jullie	  school.	  
•  Beschrijf	  hoe	  je	  dit	  doel	  zou	  kunnen	  integreren	  in	  je	  vak.	  
	  



Belangrijk om mee te nemen 

ü Zelfgestuurd	  leren	  kun	  je	  niet	  zelfgestuurd	  leren	  

Hoe?	  Scaffolding	  op	  niveau	  taak,	  leerjaar,	  
schoolloopbaan	  (model	  en	  diagnos3sch	  instrument	  als	  
input	  voor	  rode	  draad)	  
	  



Belangrijk om mee te nemen 

	  
ü Zelfgestuurd	  leren	  moet	  je	  integreren	  
	  
Hoe?	  Vier	  fasen	  en	  vier	  gebieden	  van	  zelfgestuurd	  
leren	  (diagnos3sch	  instrument	  als	  input	  voor	  
taakformulering)	  



Belangrijk om mee te nemen 

	  
ü Zelfgestuurd	  leren	  moet	  je	  modelleren	  
	  
Hoe?	  Vier	  fasen	  van	  modelleren	  van	  zelfgestuurd	  leren	  



Vragen? 

Emmy.vrieling@ou.nl 


