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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.
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Pintrich, P.R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. 

Educational Psychology Review, 16(4), 385-407. 



Leerlingen activeren
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http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/onderwijzer-aan-de-macht.html






Flipping the classroom

https://youtu.be/E2y0SMl49so?t=2

https://youtu.be/E2y0SMl49so?t=2


- Fase: ?
- Gebied: motivatie





Schrijven is jongleren

Tegelijkertijd aandacht besteden aan 

verschillende aspecten:

• Inhoud

• Hoe ‘vertaal’ ik mijn ideeën

• Het communicatieve doel 

• De verzorging, interpunctie en 

spelling

Voorbeeld PO: Schrijven is jongleren

Tegelijkertijd aandacht besteden aan verschillende 
aspecten:
-Inhoud
-Hoe ‘vertaal’ ik mijn ideeën
-Het communicatieve doel 
-De verzorging, interpunctie en spelling





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



Modellen: stand van zaken

• Zimmerman: 3 fasen; modelleren

• Pintrich: 4 fasen en 4 gebieden, nadruk op motivatie

• Boekaerts: nadruk op doelen en emotie

• Winne en Hadwin: nadruk op metacognitie; veel in 
leeromgevingen door computers ondersteund

• Efklides: nadruk op metacognitie, macro (persoon) en micro 
niveau (taak x persoon)

• Hadwin, Järvela and Miller: context samenwerkend leren

Panadero, E. (2017). A review of self-regulated learning: Six models and four directions for research. Frontiers in Psychology, 8, 1-28.
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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

Ontwerpprincipes voor zelfsturing

Vrieling, E.M., Bastiaens, Th.J., & Stijnen, P.J.J. (2010). Process-oriented design principles for promoting self-regulated learning in 
primary teacher education. International Journal of Educational Research, 49(4-5), 141-150.
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Balanceren tussen zelfsturing en instructie

Vrieling, E., Stijnen, S., & Bastiaens, T. (2017). Successful learning: balancing self-regulation with instructional planning. Teaching in 
Higher Education, DOI: 10.1080/13562517.2017.1414784



Vragenlijst zelfgestuurde leermogelijkheden

• 5 schalen binnen ‘leertaak’

• Voorbeeld ‘planning’: De vakdocent verwacht van 
mij dat ik voor zijn vak een planning maak om mijn
leerdoelen te behalen – Studenten maken voor
mijn vak een planning voor het behalen van de 
leerdoelen

• (Diagnostisch) instrument

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. 



https://www.youtube.com/watch?v=VrQ5Kps4NI4
https://www.youtube.com/watch?v=VrQ5Kps4NI4


Opdracht

• Kies een of enkele items binnen 1 ontwerpaspect uit de 
‘Vragenlijst Zelfgestuurde Leermogelijkheden’ waar je in je eigen 
onderwijssetting aan zou willen werken.

• Bespreek in tweetallen hoe je dit aspect voor jouw vak op dit 
moment aanpakt. Hoe zou je een volgende stap kunnen zetten? 
Maak waar mogelijk gebruik van de 4 fasen van modelleren.

• Maak je doel zo concreet mogelijk, bv. ‘Ik geef mijn leerlingen 
meer mogelijkheden om tijdens de lessen te oefenen (emulatie) 
met het SMART formuleren van doelen.’

• Noteer je doel op de flaps en licht dit toe aan de groep.



https://www.awonderwijs.nl/mesterclasses/masterclass-zelfgestuurd-

leren-voor-onderwijsprofessionals/live-sessie-blok-1-en-2/

https://www.awonderwijs.nl/mesterclasses/masterclass-zelfgestuurd-leren-voor-onderwijsprofessionals/live-sessie-blok-1-en-2/
https://www.awonderwijs.nl/mesterclasses/masterclass-zelfgestuurd-leren-voor-onderwijsprofessionals/live-sessie-blok-1-en-2/


Vragen?

emmy.vrieling@ou.nl

@emmyvrie


