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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. 
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Dag STUDENT, 

 

Jouw studiekeuzegesprek heeft in 2 delen plaatsgevonden: voor de zomervakantie a.d.h.v. jouw cv 
en antwoorden op de Iselinge startvragen en in het begin van het studiejaar 2016, waarbij we ook 
de resultaten van de landelijke wiskundetoets en de schrijfopdracht konden meenemen.  

Je toont je in beide gesprekken een gemotiveerde (aanstaande) student, die eerder verworven 
competenties in voormalige studies, vrijwilligerswerk nl. begeleiding van vluchtelingen bij het machtig 
worden van de Nederlandse taal en huidig werk kan en wil inzetten. Het gaat dan bv om echt 
luisteren naar anderen en daar op inspelen, het zien van kansen en talenten, het stimuleren van 
(professionele) ontwikkeling, zo  omgaan met collega’s en mensen in de omgeving dat doelen 
effectief, efficiënt en op een prettige manier gehaald worden. Nieuw voor jou is het systematisch 
bijhouden van ontwikkeling van kinderen, het didactisch vormgeven van schoolvakken d.m.v. 
instructie en begeleiding; en het evalueren en rapporteren van leerresultaten naar kinderen en 
ouders.  

We hebben samen verkend of de voorwaarden om deze deeltijdstudie succesvol te kunnen aangaan 
er zijn. Jouw partner, kinderen en werkgever staan achter jouw keuze. Na de zomervakantie ga je 
mogelijk minder uren werken. Thuis heb je een prettige plek om te studeren en goede afspraken 
gemaakt. Je hebt zin in de nieuwe studie en vindt het prettig studeren in een deeltijdgroep die qua 
leeftijd, studie- en arbeidsverleden divers is.  

 

We geven je een positief studieadvies en wensen je een prettige studietijd op Iselinge Hogeschool en 
onze opleidingsscholen in het veld!  
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Flipping the classroom 

https://youtu.be/E2y0SMl49so?t=2 
 
http://www.meestergijs.nl 
 



Gebieden/ 
Fasen 

(Meta) 
cognitie 

Motivatie Gedrag Context 

Voordenken 

Monitoren 

Controleren 

Evalueren 



Instrumenten voor de praktijk 

Ø Model met  
ontwerpprincipes 

Ø Diagnostisch instrument 
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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) 

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.  



Diagnostisch instrument 

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. 

Vrieling, E., Bastiaens, T., & Stijnen, S. (2013). The ‘Self-Regulated Learning Opportunities Questionnaire’: A 
diagnostic instrument for primary teacher educators. Professional Development in Education, 39(5), 799-821.  



Belangrijk om mee te nemen 

ü Zelfgestuurd leren moet je stap voor stap 
integreren 

Hoe? Scaffolding op niveau taak, leerjaar, 
curriculum (model, fasen/gebieden en 
diagnostisch instrument als input voor 
doorgaande lijn) 
 



Brainstorm scaffolding lessenserie 

	  
	  

 

•  Beschrijf in tweetallen je opleidingsonderdeel 
(m.b.v. je ECTS-fiches) en een les(senreeks) 
hierbinnen en geef aan op welke manier jij een 
beroep doet op vaardigheden voor zelfgestuurd 
leren. 

•  Plaats de lessen naast het model, de gebieden/
fasen en het diagnostisch instrument. 

•  Wat doe je al? 
•  Wat doe je nog niet? 
•  Wat wordt de eerste stap die je gaat zetten? 
•  Uitwisseling met ander tweetal. 
•  Wrap up: wat zijn collectieve leerpunten? 



Belangrijk om mee te nemen 

 
ü Zelfgestuurd leren moet je modelleren 
 
Hoe? Vier fasen van modelleren van 
zelfgestuurd leren om je instructie te kunnen 
expliciteren 



Brainstorm modelleren 
curriculum niveau 

	  
	  

 

•  Kies een themagroep die je interesseert: (1) 
feedback, (2) peer feedback, (3) criteria, (4) 
doelbepaling. 

•  Bespreek hoe het aanleren van de vaardigheid op 
dit moment wordt ingebed in de 3 leerjaren van de 
opleiding waarin jij werkt vanuit de 4 fasen van 
modelleren. Kies hierbij een focus die voor ieder 
relevant is. 

•  Bespreek wat gehandhaafd moet worden. 
•  Bespreek wat beter kan. 
•  Wrap up: Wat zijn collectieve leerpunten voor wat 

betreft de inbedding van modelleren in het 
opleidingscurriculum betreffende jullie thema? 



Vervolgafspraken: 
- korte termijn (komend semester) 
- langere termijn (nieuwe studiejaar) 

Contact: emmy.vrieling@ou.nl 


