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Zelfgestuurd leren kun je niet 
zelfgestuurd leren  

Emmy Vrieling 



Overzicht presentatie 

Ø  Wat is zelfgestuurd leren? 
Ø  Aanleiding 
Ø  Doelen 
Ø  Zeven ontwerpprincipes 
Ø  Diagnostisch instrument 
Ø  Interventies op basis van  

vraagsturing 
Ø  Zelfgestuurde leermogelijkheden, 

motivatie en metacognitie 
Ø  Aan de slag met het instrument 
Ø  Zelfgestuurd leren en reflectiekwaliteit 
Ø  Lopend onderzoek 
Ø  Vragen 



Zelfgestuurd leren 

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



Aanleiding 

Ø Belang van zelfgestuurd leren voor 
academisch succes 

Ø Belang van zelfgestuurd leren in onze 
kennismaatschappij 

Ø Gebrekkige transfer tussen opleiding en veld 
Ø  Implementatie van zelfgestuurd leren is niet 

eenvoudig 
Ø Effecten binnen PABO’s niet eerder 

onderzocht 



Doelen 

Ø Ondersteunen van 
lerarenopleiders bij de 
implementatie van 
zelfgestuurd leren binnen 
de leeromgeving 

Ø Onderzoeken van effecten 
op studenten in 
leeromgevingen met 
verhoogde zelfgestuurde 
leermogelijkheden 

 



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. 



Zelfgestuurde leermogelijkheden, 
motivatie en metacognitie: interventies 

Binnen PABO’s (lessen) en in 
opleidingsscholen (intervisie): 
Ø Centrale training 
Ø  Individuele adviesgesprekken op basis van 

analyses diagnostisch instrument 



Zelfgestuurde leermogelijkheden, 
motivatie en metacognitie: resultaten 

Ø  Significant positieve relatie tussen 
zelfgestuurde leermogelijkheden en 
metacognitie 

Ø  Positieve relatie tussen zelfgestuurde 
leermogelijkheden en motivatie, significant 
voor “geloof in eigen kunnen” 

Ø  Significant positieve relatie tussen 
metacognitie en motivatie 



Conclusies 

Ø  Bruikbaar model en diagnostisch instrument 
voor lerarenopleiders en interne opleiders 
primair onderwijs 

Ø  Positieve effecten op metacognitie en motivatie 
mits de zeven ontwerpprincipes worden 
gehanteerd 

Ø  De ideologische tegenstelling tussen docent- 
en student-gestuurd leren is een 
schijntegenstelling 



Opdracht: modelleren 
•  Kies samen met je buurman/buurvrouw een item binnen 1 

ontwerpaspect uit de ‘Vragenlijst Zelfgestuurde 
leermogelijkheden’waarvan jullie het belangrijk vinden dat 
deze vaardigheid goed wordt gemodelleerd binnen de 
opleiding. 

•  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 
(emulatie) met het SMART formuleren van doelen.’ 

•  Noteer je uitspraak op de betreffende flap als aanbeveling 
voor de opleiding. 



Zelfgestuurd leren en reflectiekwaliteit 

Actiegericht reflecteren: 
-beschrijven 
-evalueren 
-plannen 
 
Betekenisgericht 
reflecteren: 
-analyseren 
-kritisch nadenken 



Zelfgestuurd leren en reflectiekwaliteit: 
een voorbeeld 

V: Je volgt de oplossing van de 
mentor, wat doet dit met je? 
S: Dit is niet wat ik echt wil. 
V: Hoe zou jij het aan willen pakken? 
S: Een band opbouwen met het kind. 
V: Waarom is dit zo belangrijk voor 
je? 
S: Ik vind een echte relatie heel 
belangrijk, ook voor mezelf om goed 
te kunnen reageren op het kind. 



Lopend onderzoek 

-NRO aanvraag: ontwikkeling aanpak 
zelfgestuurd leren voor leerkrachten 
PO 
-Dimensies van sociaal leren 
-Curriculumontwikkeling 
-Gebruik van social media voor 
zelfgestuurd leren 



Vragen? 



Contact 
emmy.vrieling@ou.nl 
 
https://sites.google.com/site/emmyvrieling/ 

 


