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Agenda 

Ø  Wat is zelfgestuurd leren? 
Ø  Positieve effecten van zelfgestuurd leren 
Ø  Casus met ontwerpprincipes 
Ø  Assessment instrument 
Ø  Opdracht modelleren 
Ø  Zelfgestuurd leren en reflectie 



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. 



Zelfgestuurde leermogelijkheden, 
motivatie en metacognitie: effecten 

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 



Curaçao  



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. 



Opdracht: modelleren 
•  Kies in tweetallen een ik-doel dat jullie erg belangrijk vinden. 

•  Bespreek hoe de vaardigheid aan kan worden geleerd vanuit 
de vier fasen van modelleren. 

•  Noteer deze aanvulling in een kolom leerkrachtgedrag bij het 
betreffende ik-doel. 



Zelfgestuurd leren en reflectiekwaliteit 

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



Zelfgestuurd leren en reflectiekwaliteit: 
vraagstelling doet ertoe 

Op welke manier kunnen we aandacht voor de 
reflectie kwaliteit van kinderen nog beter inbedden in 
het ik-schema? 



Vragen? 
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emmy.vrieling@ou.nl 

mieke.knaapen@iselinge.nl 


