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Leerinhouden en informatie 

• blok 1 ... Wat en Waarom? 

• blok 2 ... Hoe? 

• blok 3 ... Integratie en Verduurzaming 

• blok 4 ... Monitoren 

 
 

 



blok 1  Wat en Waarom? 

Emmy Vrieling-Teunter, Saskia Brand-Gruwel, Nancy van Maanen, Ester Alake-Tuenter, Eric Besselink 



21e eeuwse vaardigheden 

• (Denk)vaardigheden 

• Sociale competenties 

• Metacognitie 

 
 

 

Vermeulen, M., & Vrieling, E. (2017). 21e-eeuwse vaardigheden: Achtergronden en 
onderwijsimplicaties in 17 vragen en antwoorden. Heerlen: Open Universiteit. 





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

 

Vrieling, E. (2014). Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren. Tijdschrift voor 
Lerarenopleiders, 35(1), 15-28. 



 

 

Gebieden/ 
Fasen 

(Meta) 
cognitie 

Motivatie Gedrag Context 

Voordenken 

Monitoren 

Controleren 

Evalueren 

Pintrich, P.R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning 
in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385-407.  



Zelfregulatie of zelfsturing? 

Brand-Gruwel, S., Kester, L., Kicken, W., & Kirschner, P. (2013). Learning ability development in 
flexible learning environments. In J.M. Spector et al. (Eds). Handbook of Research on Educational 
Communications and Technology (pp. 363-372). Springer.  

• Zelfregulatie: microniveau  
taak: oriënteren, plannen, monitoren, sturen, zelf 
beoordeling 

• Zelfsturing: macroniveau  
formuleren leerbehoeften, doelbepaling, selecteren 
van leertaken 
 



Schrijven is jongleren 

Tegelijkertijd aandacht besteden aan 
verschillende aspecten: 

 

• Inhoud 

• Hoe ‘vertaal’ ik mijn ideeën 

• Het communicatieve doel  

• De verzorging, interpunctie en spelling 
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Zelfsturing moet je leren! 

• Zelfsturingsstrategieën 

• Schrijfstrategieën (strategische afwegingen)  
 

 

–Voorafgaand 

–Tijdens 

–Na afloop 

 
 



Het leernetwerk ‘Schrijven Kun je Leren’ 

Werken aan een database voor  

 -schrijfstrategieën 

 -zelfsturingsstrategieën 
 





• Voor 1-1-2018 is een prototype ontwikkeld. 

• Testfase: tussen januari en april in 
leernetwerkscholen. 

• April-mei 2018: Bijstellen prototype op basis van 
ervaringen. 

 
 http://www.awonderwijs.nl/leernetwerken/leren-schrijven/  

 

Vervolgfasen 
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