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ABSTRACT 

 

In deze masterproef werd de integratie van zelfregulerend leren (ZRL) in het lager onderwijs 

onderzocht. In Vlaanderen is het concept van ZRL vertaald in de eindtermen ‘leren leren’. Meer 

specifiek werd nagegaan in welke mate en hoe leerkrachten ZRL en de eindtermen ‘leren leren’ 

integreren in hun klaspraktijk en welke factoren hierop een invloed hebben. Er werd hiervoor een 

online vragenlijst afgenomen bij 162 leerkrachten en een verdiepend interview bij vijf scholen.  

Uit de resultaten blijkt dat zelfregulerend leren tot nu toe slechts in beperkte mate geïntegreerd 

wordt en dat dit sterk verschilt van leerkracht tot leerkracht. De factoren die dit beïnvloeden werden 

ingedeeld in drie niveaus.  

Op het niveau van de leerkracht blijken volgende factoren een invloed te hebben: de 

onderwijsopvattingen van de leerkracht, de mate waarin leerkrachten de eindtermen ‘leren leren’ 

belangrijk vinden en of ze hun leerlingen oud genoeg vinden om aan ZRL te werken. Tijdsgebrek, 

werkdruk en de diversiteit tussen leerlingen worden door de leerkrachten ervaren als hinderpalen bij 

het stimuleren van zelfregulerend leren. 

Op klasniveau blijkt dat de graad waaraan de leerkracht lesgeeft en het aantal leerlingen in de klas 

een invloed hebben op de mate waarin ZRL gerealiseerd wordt.  

Op schoolniveau blijkt het ontwikkelen van een visie rond ‘leren leren’ een belangrijke factor te zijn 

voor het integreren van zelfregulerend leren. Bijkomende stimulerende factoren zijn: een breed 

draagvlak, de mate waarin de leerkrachten betrokken worden bij het nemen van beslissingen en een 

goede communicatie. 

Op basis van deze resultaten worden suggesties voor verder onderzoek en implicaties voor praktijk 

en beleid gegeven. 
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leergebiedoverschrijdende eindtermen (sociale vaardigheden en ‘leren leren’). Sociale vaardigheden 

kun je vrij gemakkelijk integreren in je lessen, maar ‘leren leren’ dat is toch iets anders.  Hoe doe je 

dat ‘leren leren’ integreren? Tijdens de lerarenopleiding vond ik hier geen duidelijk antwoord op, 

hoewel dit toch een belangrijk aspect is. Ik vroeg me af of dit ook het geval was bij andere 

leerkrachten. Vanuit die vragen en vanuit mijn interesse heb ik ervoor gekozen om mij voor mijn 
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Tot slot wil ik graag een aantal mensen uit mijn naaste omgeving bedanken. Een grote dankjewel aan 

mijn ouders dat ik de kans kreeg om verder te studeren. Bedankt aan Leen Verstraete, Annelies 

Delaere en Stefaan Verstraete om tijd vrij te maken om mijn scriptie na te lezen, te verbeteren en 
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INLEIDING 

Vandaag de dag wordt onze maatschappij gekenmerkt door een exponentiële groei aan kennis en 

technologische ontwikkelingen (Dignath, Buettner & Langfeldt, 2008). Heel veel informatie is te 

vinden op het internet en kennis verandert heel snel. Wat vandaag belangrijk is, is bij wijze van 

spreken morgen al verouderd. Men spreekt ook wel over de ‘kennismaatschappij’ (Hargreaves, 

2003). In de Europese Unie wint deze kennismaatschappij steeds meer aan belang: de EU stelde zich 

tot doel om “voor 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te 

worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere 

sociale samenhang” (Raad van Europa, 2002, p.3). Belangrijk hierbij is dat de kennismaatschappij 

heel wat nieuwe verwachtingen stelt: iedereen moet kunnen omgaan met de steeds veranderende 

toevloed van informatie. Mensen moeten zelfstandig informatie kunnen vinden, verwerken en 

verwerven (Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), 2003).  

In het licht van deze ontwikkelingen, wint levenslang leren internationaal steeds meer aan belang 

(Cornford, 2002). Mensen moeten vaardigheden ontwikkelen die ze niet enkel op school kunnen 

gebruiken, maar hun hele leven lang. Levenslang leren wordt gezien als de “sleutel tot tewerkstelling, 

economische groei en vermindering van sociale en regionale ongelijkheden” (Hostens, 2003, p. 6). 

Volgens Bolhuis (2003) creëert levenslang leren meer gelijke ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor 

het bijdraagt tot een meer democratische maatschappij. Ook in de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) staat ‘lifelong learning for all’ hoog op de agenda (OECD, 

2004).  

Deze maatschappelijke evoluties hebben ook een weerslag op het onderwijsveld. Dit betekent dat 

levenslang leren één van de hoofddoelstellingen van ons onderwijs is geworden (Raad van de 

Europese Unie, 2002). Zelfregulerend leren (ZRL) wordt hierbij aanzien als een essentiële 

basiscompetentie voor levenslang leren (Dignath, Buettner & Langfeldt 2008; Lombaerts, Engels & 

Vanderfaeillie, 2007; OECD, 2004; Zimmerman, 2002). Zelfregulerende lerenden beschikken immers 

over de vaardigheden om effectief te leren op school en in het latere leven (Boekaerts, 1999; 

Dignath, Buettner, et al., 2008). Vandaag wordt meer en meer van leerlingen verwacht dat ze hun 

taken en opdrachten kunnen plannen, dat ze zelf informatie kunnen verzamelen, overzicht kunnen 

bewaren over hun werk, dat ze hun eigen leerproces kunnen controleren en bijsturen. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat zelfregulerend onderwijs de laatste jaren een belangrijk concept geworden is 

in het onderwijs (Boekaerts, 1997, 1999; Boekaerts & Cascallar, 2006). Dit wordt in Vlaanderen ook 

geïllustreerd door de invoering van de eindtermen ‘leren leren’.  
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In deze masterproef wordt zelfregulerend leren centraal gesteld en meer specifiek ZRL binnen het 

lager onderwijs. Er is reeds heel wat internationaal onderzoek over zelfregulerend leren gebeurd. Tot 

voor kort spitste dit onderzoek zich echter toe op het secundair en het hoger onderwijs (Winne & 

Perry, 2000). Daarenboven wijst onderzoek uit dat leerkrachten zelfregulerend leren nog te weinig 

stimuleren ondanks de consensus over het belang van ZRL (Boekaerts, 1997; Cornford, 2002; 

Lombaerts, De Backer, Engels, van Braak & Athanasou, 2009; Zimmerman, 2002). Daarnaast werd 

ZRL in Vlaanderen nog nauwelijks onderzocht.  

Vanuit deze vaststellingen willen we via dit onderzoek in kaart brengen in welke mate leerkrachten 

zelfregulerend leren realiseren in de klaspraktijk van het lager onderwijs. Daarnaast wil dit onderzoek 

nagaan welke factoren de integratie van zelfregulerend leren beïnvloeden.  

 

Deze masterproef bestaat uit vier hoofdstukken, die hierna kort toegelicht worden, en een conclusie.  

In hoofdstuk 1 wordt op basis van een literatuurstudie een theoretisch kader gegeven bij 

zelfregulerend leren. In eerste instantie wordt stil gestaan bij de conceptuele basis van 

zelfregulerend leren om daarna dieper in te gaan op de ontwikkeling en stimulatie van zelfregulerend 

leren bij jonge kinderen. Verder wordt er vanuit de literatuur beschreven welke factoren een invloed 

hebben op de aandacht die leerkrachten aan ZRL besteden. Tot slot worden de onderzoeksvragen 

voor dit onderzoek geformuleerd. 

In hoofdstuk 2 wordt de methodologie van dit onderzoek beschreven. Na een weloverwogen keuze 

over het onderzoeksdesign, de participanten, de meetinstrumenten en de data-analyse werd een 

online vragenlijst afgenomen bij 162 leerkrachten en een verdiepend interview bij vijf scholen. Op de 

kwantitatieve data werden statistische analyses uitgevoerd met SPSS versie 17 en de kwalitatieve 

data werden verwerkt aan de hand van de methode voor kwalitatief onderzoek van Baarda, de 

Goede en Teunissen (2001, 2009). 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven en wordt er een concreet 

antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. 

In hoofdstuk 4 wordt er gediscussieerd over de betekenis van de resultaten van dit onderzoek. Er 

wordt kritisch teruggeblikt op de voordelen en de beperkingen van dit onderzoek. Daarnaast worden 

ook mogelijkheden voor toekomstig onderzoek en suggesties voor het beleid en de praktijk 

geformuleerd.  
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HOOFDSTUK 1: THEORETISCH KADER  

Het theoretisch kader bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt het begrip zelfregulerend leren 

gedefinieerd, het zelfregulatiemodel van Zimmerman beschreven en het verband tussen ZRL en de 

eindtermen ‘leren leren’ geduid. In het tweede deel wordt stil gestaan bij de ontwikkeling van 

zelfregulerend leren en meer specifiek bij deze ontwikkeling van kinderen uit het lager onderwijs. 

Daarnaast wordt geschetst hoe leerkrachten zelfregulerend leren bij hun leerlingen kunnen 

stimuleren. In het derde deel wordt op de factoren, die ervoor zorgen of leerkrachten al of niet 

aandacht besteden aan zelfregulerend leren, gefocust. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen factoren op leerkracht-, klas- en schoolniveau. Tot slot wordt een conclusie geformuleerd en 

worden de onderzoeksvragen voor dit onderzoek voorop gesteld. 

1. De conceptuele basis van zelfregulerend leren 

In dit deel wordt zelfregulerend leren eerst gedefinieerd. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op 

modellen van zelfregulerend leren en ten slotte wordt het verband met de eindtermen ‘leren leren’ 

geduid. 

1.1. Wat is zelfregulerend leren? 

Volgens Dignath & Buettner (2008) is het concept van zelfregulerend leren gebaseerd op het werk 

van onderwijsonderzoekers zoals Vygotsky, Piaget en Bandura. Vygotsky en Piaget liggen onder meer 

aan de basis van de constructivistische leertheorie (Valcke, 2005). Met deze leertheorie groeide het 

idee dat lerenden zelf hun leerproces in handen kunnen nemen en hier een actieve rol moeten in 

spelen (Dignath & Buettner, 2008). Theorieën met betrekking tot zelfregulerend leren hebben zich de 

laatste jaren steeds verder ontwikkeld (Dignath & Buettner, 2008; Paris & Paris, 2001). Paris en Paris 

(2001) geven aan dat in de jaren zeventig de nadruk in het onderzoek op cognitieve dimensies van 

leren en strategieën lag. Vanaf de jaren tachtig werd meer en meer het belang van metacognitie 

beklemtoond. Nog later werd motivatie als een onmisbare component van zelfregulerend leren 

beschouwd (Paris & Paris 2001; Pintrich, 1999; Torrano Montalvo & González Torres, 2004). 

Ondanks deze ontwikkelingen, is er tot op heden geen eenduidige definitie van zelfregulerend leren 

(Boekaerts & Corno, 2005). Dit komt doordat zelfregulerend leren een complex begrip is dat op het 

kruispunt ligt van verschillende onderzoeksvelden van de onderwijspsychologie, zoals het onderzoek 

rond cognitie, het oplossen van problemen, metacognitie en motivatie (Boekaerts, 1997; Boekaerts & 

Corno, 2005). Het gevolg hiervan is dat elk onderzoeksveld ‘zelfregulerend leren’ op hun eigen 

manier heeft geconceptualiseerd en andere termen gebruikt voor dezelfde concepten (Boekaerts, 
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1999). Sommige auteurs spreken over ‘self-directed learning’ en andere over ‘self-regulated 

learning’. Bovendien worden beide termen vaak door elkaar gebruikt (Bolhuis, 2003). Hoewel 

definities verschillen naargelang de specifieke onderzoekstraditie, wordt de definitie van ‘self-

regulated learning’ of ‘zelfregulerend leren’ (ZRL), die geformuleerd werd door Zimmerman, vaak 

gebruikt (Bolhuis, 2003; Zimmerman, 2008). Deze definitie wordt ook in deze masterproef 

gehanteerd. 

Zelfregulerend leren verwijst naar de mate waarin lerenden metacognitief, motivationeel en 

gedragsmatig actief betrokken zijn in hun eigen leerproces (Zimmerman, 1989, 1990, 2008). ZRL 

omvat dus een metacognitieve, een motivationele en een gedragsmatige component (Lombaerts, 

Engels & Athanasou, 2007; Zimmerman, 1990, 1995, 1998).  

De metacognitieve component omvat het bewustzijn over hoe je zelf denkt, het kunnen inschatten 

van je eigen sterktes en zwaktes en weten welke strategieën je kunt gebruiken om taken op te lossen 

(Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007; Perry, Phillips & Dowler, 2004; Winne & Perry, 2000; 

Zimmerman, 2002) Het gaat onder andere om zelf leerdoelen kunnen formuleren, een planning 

kunnen opstellen, zichzelf kunnen bijsturen bij het uitvoeren van de planning, zichzelf kunnen 

evalueren en kunnen nagaan of de geformuleerde doelen bereikt zijn (Lombaerts, De Backer, et al., 

2009; Lombaerts, Engels & Athanasou, 2007; Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007; Zimmerman, 

1990).  

De motivationele component heeft betrekking op de intrinsieke leermotivatie van de lerende, de 

interesse voor een leertaak, de mate waarin men de eigen prestaties realistisch kan toeschrijven aan 

zichzelf (interne attributie) of aan een andere oorzaak (externe attributie) en de zelfeffectiviteit 

(Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007; Perry, 1998; Perry et al., 2004; Winne & Perry, 2000; 

Zimmerman, 1990). Zelfeffectiviteit kan omschreven worden als “de mate waarin lerenden geloven in 

hun eigen vermogen om doelen te bereiken op basis van hun acties” (Valcke, 2005, p.257). 

De gedragsmatige component omvat het uitkiezen en organiseren van leeromgevingen die het leren 

efficiënter maken (Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007; Zimmerman, 1990). In aansluiting met 

deze gedragsmatige component onderscheiden onderzoekers vaak ook een cognitieve of 

strategische component (Perry et al., 2004; Winne & Perry, 2000; Zimmerman, 1990). Bij deze 

component gaat het erom hoe de lerende een bepaalde taak of een probleem aanpakt en hoe men 

de meest geschikte leerstrategieën kiest en toepast om deze taak op te lossen (Perry et al., 2004; 

Winne & Perry, 2000).  

Samengevat omvatten zelfregulerende processen: doelen opstellen, effectieve strategieën gebruiken 

om deze doelen te bereiken, zichzelf controleren, de omgeving herorganiseren om de 
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vooropgestelde doelen te kunnen bereiken, de beschikbare tijd efficiënt gebruiken, de eigen manier 

van werken evalueren, resultaten toeschrijven aan de juiste oorzaken en de gebruikte methode 

aanpassen voor de toekomst (Zimmerman, 2002). 

In de literatuur is er momenteel eensgezindheid over de effectiviteit van zelfregulerend leren 

(Dignath, Buettner, et al., 2008). Onderzoek wijst uit dat zelfregulerend leren een positieve impact 

heeft op schoolprestaties (Paris & Paris, 2001; Zimmerman, 1990; Zimmerman & Martinez-Pons, 

1990). Leerlingen die zelf hun leren reguleren, plannen hun tijd effectiever dan leerlingen die dit niet 

doen (Zimmerman, 1998). Zelfregulerend leren heeft daarnaast ook een positief effect op de 

leermotivatie (Pintrich, 1999). Bovendien is zelfregulerend leren niet enkel belangrijk voor schoolse 

taken, maar ook in het kader van levenslang leren (Dignath, Buettner, et al., 2008; Lombaerts, Engels 

& Vanderfaeillie, 2007;  Zimmerman, 2002). 

1.2. Modellen van zelfregulerend leren: het zelfregulatiemodel van Zimmerman 

In de literatuur worden verschillende modellen van zelfregulerend leren beschreven. Puustinen en 

Pulkkinen (2001) maakten een vergelijking tussen de modellen van (1) Boekaerts ‘Model of adaptable 

learning’ (Boekaerts & Niemivirta, 2000), (2) Borkowski’s ‘Process-oriented Model of Metacognition’ 

(1996), (3) het ‘General Framework for SRL’ van Pintrich (2000), (4) het ‘Four-Stage Model of Self-

regulated Learning’ van Winne (Winne & Perry, 2000) en (5) het ‘Social Cognitive Model of Self-

Regulation’ van Zimmerman (2000). Uit deze vergelijkende studie blijkt dat deze modellen een 

gelijkaardige kernstructuur hebben ondanks hun verschillende theoretische achtergrond  

(Lombaerts, Engels & Athanasou, 2007; Puustinen en Pulkkinen, 2001). In alle modellen wordt 

namelijk aangenomen dat zelfregulerend leren aanvangt met een inleidende of voorbereidingsfase, 

vervolgens overgaat naar een fase waarin de taak vervolledigd wordt en ten slotte naar een fase 

waarin de taak beoordeeld en aangepast wordt (Puustinen en Pulkkinen, 2001). Daarom wordt hier 

geopteerd om dieper in te gaan op één van deze modellen, namelijk het veel geciteerde model van 

Zimmerman. Dit model valt terug op de ‘social cognitive theory’ van Bandura (Puustinen & Pulkkinen, 

2001; Valcke 2005; Zimmerman, 1989, 1998). Volgens deze theorie zijn er bij zelfregulerend leren 

drie processen die elkaar beïnvloeden: de omgeving, het gedrag van de lerende en persoonlijke 

processen. Zelfregulerend leren wordt dus niet enkel beïnvloed door de lerende zelf, maar ook door 

de leeromgeving en de handelingen die men uitvoert (Lombaerts, Engels & van Braak, 2009; 

Zimmerman, 1989).  

Volgens het model van Zimmerman bestaan zelfregulerende processen uit drie cyclische fasen 

(Lombaerts, Engels & Athanasou, 2007; Puustinen & Pulkkinen, 2001; Zimmerman, 2000): de 
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voorbereidingsfase, de fase van uitvoering en de evaluatiefase. Deze fases volgen elkaar telkens 

opnieuw op.  

 

Figuur 1: De fasen en subprocessen van zelfregulatie (Zimmerman, 2002, p.67) 

 

1.2.1. De voorbereidingsfase 

De voorbereidingsfase heeft betrekking op de gedachten en de processen die zich afspelen 

voorafgaand aan het leren. Er kunnen twee categorieën met voorbereidingsprocessen onderscheiden 

worden: de taakanalyse en de zelfmotivatie (Zimmerman, 2002). De taakanalyse bestaat uit het 

opstellen van doelen en het plannen van strategieën die men zal gebruiken bij de taak. De lerende 

kan echter niet met de taak starten als hij niet gemotiveerd is. Om deze reden is zelfmotivatie een 

tweede belangrijke factor in de voorbereidingsfase. Zelfmotivatie omvat vier elementen: (1) 

zelfeffectiviteit, (2) verwachtingen over het uiteindelijke resultaat, (3) intrinsieke interesse, dit is de 

mate waarin de lerende de taak belangrijk vindt voor zichzelf en (4) leerdoelgerichtheid, dit verwijst 

naar de mate waarin men het leerproces waardevol vindt voor zichzelf (Zimmerman, 2000, 2002). 
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1.2.2. De uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase verwijst naar wat de lerende tijdens het leren doet. Net als in de 

voorbereidingsfase kunnen in de uitvoeringsfase twee soorten processen onderscheiden worden, 

namelijk zelfcontrole en zelfobservatie (Zimmerman, 2002). Met zelfcontrole wordt het gebruiken 

van de strategieën of methodes, die de lerende tijdens de voorbereidingsfase koos, bedoeld. Enkele 

voorbeelden van zelfcontroleprocessen zijn: zich een voorstelling maken van iets, zichzelf instructies 

geven, zich concentreren door stoorzenders (bv. tv, radio,…) in de omgeving uit te schakelen en 

taakstrategie toepassen, dit is “het reduceren van de taak tot zijn essentiële delen en deze delen 

betekenisvol reorganiseren” (Zimmerman, 2000, p.19). Het tweede proces, zelfobservatie, houdt in 

dat de lerende zichzelf observeert tijdens het uitvoeren van de taak. Dit kan enerzijds door zaken te 

noteren (bv. de tijd die men aan de taak besteed) en anderzijds door te experimenteren. Hierbij 

worden verschillende methodes uitgeprobeerd en wordt nagaan welke methode tot de beste 

uitkomst leidt en wat de reden hiervoor is (Zimmerman, 2000, 2002). 

1.2.3. De evaluatiefase  

De evaluatie- of zelfreflectiefase vindt plaats na het leren. Deze fase omvat de zelfbeoordeling en de 

reactie van de lerende (Zimmerman, 2002). Zimmerman geeft verschillende vormen van 

zelfbeoordeling aan, onder andere zelfevaluatie. Hierbij vergelijkt de lerende zijn eigen prestaties 

met een bepaalde norm, met een vorige prestatie of met de prestaties van iemand anders. 

Daarnaast kan de lerende, zoals eerder aangegeven, zijn prestatie toeschrijven aan een bepaalde 

oorzaak. Deze vormen van zelfbeoordeling zijn sterk verbonden met de reactie van de lerende 

(Zimmerman, 2000). Zimmerman (2002) onderscheidt twee soorten reacties. Een eerste vorm is 

zelftevredenheid, dit is de mate waarin de lerende tevreden is over zijn prestatie. Dit hangt mede af 

van de waarde of het belang die de lerende aan de taak hecht. Daarnaast kan de lerende adaptieve 

of defensieve conclusies trekken over zijn aanpak. Bij adaptieve conclusies past de lerende zijn 

strategie aan, zodat hij de volgende keer beter presteert. Bij defensieve conclusies doet de lerende 

inspanningen om zichzelf tegen toekomstige ontevredenheid te beschermen (Zimmerman, 2000). 

Een voorbeeld van een defensieve strategie is ‘aangeleerde hulpeloosheid’: de lerende doet geen 

inspanningen wanneer hij lage succesverwachtingen heeft, omdat dit volgens hem toch niets 

oplevert. Deze overgeneralisering kan ertoe leiden dat de lerende zelfs in situaties die hij zou 

aankunnen, zich toch passief opstelt (Paris & Newman, 1990). Deze defensieve conclusies 

bemoeilijken dus succesvolle aanpassingen en ze leiden onder andere tot het uitstellen van taken en 

machteloosheid (Perry, 1998; Zimmerman, 2000).  
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De voorbereidings-, uitvoerings- en evaluatiefase volgen elkaar dus cyclisch op. De reflecties van de 

lerende op de geleverde inspanningen leiden tot nieuwe inspanningen, die de volgende 

voorbereidingsfase beïnvloeden (Zimmerman, 2002). In het lager onderwijs in Vlaanderen is dit 

concept van zelfregulerend leren grotendeels vertaald in de eindtermen ‘leren leren’. 

1.3. Zelfregulerend leren en de eindtermen ‘leren leren’ 

Eindtermen voor het lager onderwijs zijn “minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en 

bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met minimumdoelen wordt bedoeld: een 

minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bestemd voor die leerlingenpopulatie” 

(Decreet basisonderwijs, art. 44). Naast de invoering van de leergebiedgebonden eindtermen, 

werden in 1997 ook leergebiedoverschrijdende eindtermen ingevoerd in het lager onderwijs. 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn “minimumdoelen die niet specifiek behoren tot één 

leergebied, maar onder meer door middel van meer leergebieden of onderwijsprojecten worden 

nagestreefd” (Decreet basisonderwijs, art. 44). Deze leergebiedoverschrijdende eindtermen bevatten 

onder andere de eindtermen ‘leren leren’. Inhoudelijk sluiten deze eindtermen aan bij het concept 

van zelfregulerend leren. De eindtermen ‘leren leren’ voor het lager onderwijs kunnen namelijk 

ingedeeld worden volgens de drie componenten van zelfregulerend leren: cognitie, metacognitie en 

motivatie (Perry et al., 2004; Winne & Perry, 2000; Zimmerman, 1990). 

Tabel 1: De eindtermen 'leren leren' ingedeeld volgens cognitie, metacognitie en motivatie 

Cognitie  1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te 

geven en te memoriseren.  

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op 

hun niveau zelfstandig gebruiken.  

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook 

andere dan teksten) verwerven en gebruiken.  

7. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met nauwkeurigheid. 

Metacognitie  4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze 

oplossen.  

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding hun lessen, taken en 

opdrachten plannen en organiseren. 

6. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding hun eigen leerproces 

controleren en bijsturen. 

8. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met efficiëntie. 

12. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met kritische zin. 

Motivatie 9. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met wil tot zelfstandigheid. 

10. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met voldoende zelfvertrouwen. 

11. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met houding van openheid. 

Door het Departement Onderwijs en Vorming werd reeds een onderzoek gevoerd naar de perceptie 

van leerkrachten en directies over alle eindtermen en de ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs 
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(Departement Onderwijs en Vorming, 2008). Uit dit onderzoek blijkt dat leerkrachten en directies vrij 

positief staan tegenover de eindtermen ‘leren leren’. Ze vinden alle eindtermen belangrijk behalve 

eindterm 1 ‘de leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven 

en te memoriseren’. Daarnaast vinden ze de eindtermen haalbaar, zeker de eindtermen die 

regelmatig aan bod komen en begeleid geoefend kunnen worden (bv. eindterm 5 ‘de leerlingen 

kunnen, eventueel onder begeleiding hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren’). Bij 

eindtermen zoals leren met kritische zin of efficiëntie, is dit moeilijker. Ook de evaluatie van de 

eindtermen, vinden leerkrachten en directies een moeilijke kwestie (Departement Onderwijs en 

Vorming, 2008).  

Waar het onderzoek van het Departement Onderwijs en Vorming toont dat leerkrachten en directies 

vrij positief staan tegenover de eindtermen ‘leren leren’, wil dit onderzoek nagaan of deze 

eindtermen ook daadwerkelijk in de klaspraktijk geïntegreerd worden en welke factoren hierop een 

invloed hebben.    

2. De ontwikkeling en stimulatie van zelfregulerend leren 

In het vorige deel werd het belang van zelfregulerend leren reeds duidelijk. In dit deel wordt er stil 

gestaan bij de manier waarop dit zelfregulerend leren kan ontwikkeld worden en hoe dit kan 

gestimuleerd worden bij kinderen. 

2.1. De ontwikkeling van zelfregulerend leren 

De vaardigheid om het leren te kunnen reguleren, ontwikkelt zich vaak niet spontaan of op passieve 

wijze, maar moet geleidelijk aan ontwikkeld worden (Boekaerts, 1997; Bolhuis & Voeten, 2001). 

Zimmerman (2000) onderscheidt vier niveaus in deze ontwikkeling: observeren, nastreven, 

zelfbeheersing en zelfregulatie. ‘Modeling’ wordt hierbij als een centraal aspect beschouwd. 

Modeling verwijst naar het voortonen van het gewenste gedrag door een model (Zimmerman, 2000). 

Binnen de schoolse context is dit model heel vaak de leerkracht. 

2.1.1. Observatieniveau 

Lerenden bereiken het observatieniveau wanneer ze de kenmerken van een vaardigheid kunnen 

afleiden door een model te observeren en door te luisteren naar zijn uitleg. Dit model kan een 

volwassene zijn zoals de leerkracht of de ouders, maar het kan evengoed een leeftijdsgenoot uit de 

klas zijn die de vaardigheid in kwestie al beheerst. Het model brengt dus de vaardigheid over, maar 

indirect worden ook belangrijke aspecten van motivatie zoals doorzettingsvermogen overgebracht. 

Als een lerende bijvoorbeeld een leerkracht observeert die volhoudt bij het zoeken naar een 
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oplossing voor een probleem, dan kan dit ook het doorzettingsvermogen van de lerende beïnvloeden 

(Zimmerman, 2000).  

2.1.2. Imitatieniveau 

Het volgende niveau dat lerenden volgens Zimmerman (2000) kunnen bereiken is het imitatie- of 

emulatieniveau. Dit niveau wordt bereikt wanneer de lerende erin slaagt om het gedrag van het 

model na te streven met hulp van het model. Meestal lukt het de lerende niet om het gedrag exact te 

imiteren, maar wel om het zo goed mogelijk te benaderen. De sociale gevolgen voor de lerende zijn 

bepalend voor de motivatie om de vaardigheid verder te ontwikkelen. De begeleiding, feedback en 

de sociale bekrachtiging die het model geeft, zijn daarom bij de eerste twee niveaus heel belangrijk 

(Puustinen & Pulkkinen, 2001). Bij de hogere ontwikkelingsniveaus steunt de ontwikkeling van 

zelfregulatie minder op de sociale ondersteuning van het model, maar steeds meer op onderliggende 

zelfregulatie die de lerende verwerft (Zimmerman, 2000).   

2.1.3. Zelfbeheersingsniveau 

De derde stap die Zimmerman (2000) beschrijft bij de ontwikkeling van zelfregulatie is het niveau van 

zelfbeheersing. Binnen deze fase kunnen de leerlingen de vaardigheid toepassen zonder de 

aanwezigheid van het model. Volgens Zimmerman bieden leerstrategieën die de nadruk leggen op 

fundamentele processen in plaats van op resultaten, meer voordeel om dit niveau te bereiken.  

2.1.4. Zelfregulatieniveau 

Na de zelfbeheersing kan de lerende het zelfregulatieniveau bereiken (Zimmerman, 2000). Dit is het 

geval wanneer de lerende zijn prestatie systematisch kan aanpassen aan veranderende 

omstandigheden. De aandacht ligt dan niet zo zeer meer op het controleren van het proces, maar 

wel op de resultaten. De lerende is ook in staat om strategieën aan te passen op basis van de 

bekomen resultaten. De motivatie op dit niveau hangt af van de perceptie die de lerende heeft over 

zijn zelfeffectiviteit (Zimmerman, 2000).  

2.2. Zelfregulerend leren bij jonge kinderen 

De meeste onderzoeken rond zelfregulerend leren hebben betrekking op leerlingen uit het secundair 

en het hoger onderwijs (Winne & Perry, 2000). Dit komt omdat tot voor kort werd aangenomen dat 

jonge kinderen niet in staat zijn om hun eigen leren te reguleren (Zimmerman, 1990). Hiervoor 

werden verschillende verklaringen aangehaald. Paris en Newman (1990) menen dat kinderen 

verschillende theorieën over onderwijs ontwikkelen, die hun handelingen beïnvloeden. Deze 

overtuigingen zijn dikwijls impliciet en onnauwkeurig (Zimmerman, 1990). Kinderen blijken vaak 
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voorstellingen van hun schoolse mogelijkheden te verwarren met die van gewenst sociaal gedrag. Ze 

geloven bijvoorbeeld dat wanneer ze hun best doen, zich goed gedragen in de klas en complimentjes 

krijgen van de leerkracht, dat dit tekenen zijn voor goede schoolprestaties (Lombaerts, Engels & 

Athanasou, 2007; Paris & Newman, 1990; Zimmerman 1990). Kinderen jonger dan zeven jaar blijken 

naïef en te optimistisch te zijn over hun eigen mogelijkheden om te leren. Dit verandert naarmate ze 

ouder worden (Paris & Newman, 1990). Onderzoek wees ook uit dat kinderen onder de tien jaar 

moeite hebben met het coördineren van cognitieve en metacognitieve processen bij het uitvoeren 

van complexe taken (Lombaerts, Engels & Athanasou, 2007; Perry, 1998; Perry et al., 2004; 

Zimmerman, 1990). Bovendien zouden jonge kinderen zelden reflecteren op hun prestaties (Paris & 

Newman, 1990).   

De laatste jaren blijkt echter uit verschillende onderzoeken dat zelfregulerend leren wel mogelijk is 

bij jonge kinderen (Lombaerts, Engels & Athanasou, 2007). Uit een onderzoek van Perry (1998) bleek 

dat leerlingen van het tweede en derde leerjaar (Grade 2 & 3) uit klassen met een hoog ZRL-gehalte 

vaardigheden en attitudes overnemen die kenmerkend zijn voor zelfregulerend leren, in 

tegenstelling tot de leerlingen uit klassen met een laag gehalte van ZRL. Deze leerlingen nemen 

attitudes en handelingen over, die als een defensieve aanpak van leren beschouwd worden. Een 

andere studie van Perry et al. (2002) leverde ook bewijs voor het feit dat kinderen in staat zijn om op 

jonge leeftijd hun gedrag te reguleren: ze konden plannen, zichzelf controleren, problemen oplossen 

en zich evalueren bij ingewikkelde lees- en schrijftaken. Uit deze onderzoeken blijkt dat, in 

tegenstelling tot wat men vroeger dacht, zelfregulerend leren reeds mogelijk is bij kinderen uit het 

basisonderwijs (Perry, 1998; Perry, VandeKamp, Mercer & Nordby, 2002; Perry et al., 2004) en dat 

het belangrijk is om reeds in het basisonderwijs aandacht te hebben voor deze vaardigheden 

(Willoughby, Porter, Belsito & Yearsley, 1999).  

Ondanks het belang van zelfregulerend leren toont onderzoek aan dat nog weinig leerlingen dit doen 

(Boekaerts, 1997; Perry et al., 2004). Bovendien zijn er ook grote verschillen tussen leerlingen 

(Boekaerts & Cascallar, 2006; Zimmerman, 2002) en ontwikkelt ZRL zich niet spontaan (Boekaerts, 

1997; Bolhuis & Voeten, 2001). Hieruit blijkt de nood aan instructie van zelfregulerend leren in de 

klas (Dembo & Eaton, 2000; Willoughby et al., 1999). Om kinderen zelfregulerende lerenden te laten 

worden is het essentieel dat deze strategieën zo vroeg mogelijk in het curriculum ingevoerd worden 

(Willoughby et al., 1999). Wanneer er langer gewacht wordt, is het mogelijk dat leerlingen zich reeds 

ineffectieve attitudes en handelingen eigen gemaakt hebben (Perry, 1998), die moeilijk te 

veranderen zijn. Ook kinderen die moeite hebben met leren, hebben extra baat bij deze 

ondersteuning en stimulatie (Zimmerman, 2002).  
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2.3. Stimulatie van zelfregulerend leren 

De leerkracht speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van zelfregulerend leren bij de leerlingen 

(Boekaerts, 1997; Dembo & Eaton, 2000; Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007). Uit onderzoek 

blijkt immers dat zelfregulerende processen kunnen onderwezen worden (Zimmerman, 2002). Door 

een leeromgeving te creëren waarin zelfregulerende vaardigheden kunnen geleerd en ontwikkeld 

worden, kan de leerkracht dit stimuleren (Dembo & Eaton, 2000). 

In de literatuur zijn een aantal belangrijke aspecten over de stimulatie van zelfregulerend leren terug 

te vinden. Deze stimulatie wordt ten eerste getypeerd door ‘modeling’ en ‘scaffolding’. Uit vorige 

paragrafen werd het reeds duidelijk dat ‘modeling’ of modelleren door de leerkracht heel belangrijk 

is (Boekaerts, 1997; Torrano Montalvo & González Torres, 2004; Zimmerman, 2000). Bij ‘modeling’ 

toont de leerkracht strategieën voor en verwoordt hierbij zijn denkproces (Zimmerman, 2000). 

‘Scaffolding’ gaat hiermee gepaard. Dit houdt in dat de leerkracht de ondersteuning van de leerling 

tijdens het leerproces stapsgewijs afbouwt (Boekaerts, 1997; Lombaerts, Engels, Athanasou, 2007; 

Paris & Paris, 2001; Perry, 1998; Torrano Montalvo & González Torres, 2004). Zoals de vier 

ontwikkelingsniveaus van Zimmerman (2000) reeds aangaven, is het bij de stimulatie van 

zelfregulerend leren uitermate belangrijk dat er een geleidelijke overgang is van regulatie door het 

model naar regulatie door de leerling (Bolhuis, 2001; Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007). 

Aanvankelijk geeft de leerkracht dus een gerichte instructie, maar die wordt systematisch 

verminderd naarmate de leerling beter in staat is tot zelfregulatie (Boekaerts, 1997; Torrano 

Montalvo & González Torres, 2004). De leerkracht kan deze aanvankelijke ondersteuning bieden 

door stimulerende vragen te stellen, verklaringen te geven, te verbeteren,… Hierbij is het beter om 

vragen te stellen, waardoor de leerlingen dieper gaan nadenken in plaats van zelf informatie aan te 

reiken (Perry et al., 2002).  

Ten tweede moet de leerkracht een leeromgeving creëren waarin leerlingen mogelijkheden hebben 

om complexe en betekenisvolle taken te volbrengen (Boekaerts, 1997; Lombaerts, Engels & 

Vanderfaeillie, 2007; Perry et al. 2002; Perry & Drummond, 2002; Torrano Montalvo & González 

Torres, 2004; van Grinsven & Tillema, 2006). Wanneer leertaken interessant en uitdagend zijn, zijn 

leerlingen meer gemotiveerd, waardoor ze meer strategieën gebruiken (van Grinsven & Tillema, 

2006). Complexe taken moeten daarom niet overdreven moeilijk zijn, maar er moeten verschillende 

doelen mee bereikt worden. Ze omvatten verschillende stukken leerstof, leerlingen moeten er over 

een langere periode kunnen aan werken en ze moeten erdoor betrokken worden in verschillende 

cognitieve en metacognitieve processen (Perry et al., 2002; Perry et al., 2004). Perry et al. (2004) 

noemen het voeren van onderzoek over dieren of het ontwerpen van een machine, die gebruik 

maakt van raderwerk, als voorbeelden van dergelijke taken.  
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Een derde aspect is dat er bij het leren voldoende zelfstandigheid moet toegekend worden aan de 

leerlingen (Boekaerts, 1997, van Grinsven & Tillema, 2006): leerkrachten kunnen leerlingen de 

mogelijkheid geven om hen keuzes te laten maken. Het betreft hier keuzes over gebruik van 

bepaalde strategieën, een bepaald onderwerp waarover men wil leren, de plaats waar men wenst te 

werken, wanneer of hoe lang men aan iets werkt en of men individueel werkt of samen met anderen 

(Perry et al., 2002). In deze situaties zal de leerkracht het leerproces van leerlingen begeleiden in 

plaats van het te sturen (Perry et al., 2004). 

Daarnaast is coöperatief leren een vierde pijler om zelfregulerend leren te stimuleren (Boekaerts & 

Corno, 2005; van Grinsven & Tillema, 2006). Wanneer leerlingen samenwerken, zijn ze ondertussen 

ook bezig met hun eigen leerstrategieën: ze praten erover en modelleren de strategieën voor hun 

medeleerlingen. Iedereen kan een strategie van een medeleerling tijdens het groepswerk oppikken 

en aanpassen aan zijn eigen noden en is dus bezig met ZRL (Boekaerts & Corno, 2005). Daarnaast 

heeft de interactie tussen de leerlingen en de leerkracht een belangrijke invloed op de motivatie van 

de leerlingen (van Grinsven & Tillema, 2006).  

Ten vijfde moet er bij de stimulatie van zelfregulerend leren ook aandacht zijn voor een reflectieve 

praktijk (Paris & Paris, 2001; Torrano Montalvo & González Torres, 2004; van Grinsven & Tillema, 

2006). Dit houdt in dat de leerlingen reflecteren op hun leerproces, dat ze hun prestaties beoordelen 

en de effectiviteit nagaan van hun gebruikte strategieën (Torrano Montalvo & González Torres, 

2004). De leerkracht kan deze reflectie stimuleren door bijvoorbeeld te vragen welke strategieën de 

leerlingen gebruikt hebben, of deze strategieën efficiënt en effectief zijn en wanneer ze deze 

strategieën nog zouden kunnen gebruiken (Perry et al., 2002). Hierbij is het belangrijk dat leerlingen 

de kans krijgen om zichzelf en het leren van anderen te evalueren (Perry et al., 2002). De nadruk van 

de evaluatie moet liggen op persoonlijke vooruitgang en fouten moeten aangrijpingspunten vormen 

om te leren (Lombaerts, Engels, et al., 2009). Wanneer leerlingen door de leerkracht geëvalueerd 

worden, mag dit niet als een bedreiging overkomen (Perry & Drummond, 2002). Feedback en 

evaluatie hebben immers de bedoeling om de leerlingen verder op weg te helpen (Perry et al., 2002). 

Hoewel het belang van de rol van de leerkracht bij de ontwikkeling van zelfregulerend leren bij 

leerlingen erkend is (Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007), blijkt dat in de praktijk veel 

leerkrachten dit nog te weinig stimuleren (Boekaerts, 1997; Cornford, 2002; Lombaerts, De Backer, et 

al., 2009; Zimmerman, 2002). Bovendien werd de rol van de leerkracht bij zelfregulerend leren in het 

lager onderwijs tot nu toe weinig onderzocht (Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007). Daarom 

wordt in dit onderzoek nagegaan in welke mate leerkrachten dit integreren in hun klaspraktijk en 

waarom ze er al dan niet aandacht aan besteden.  
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3. Welke factoren bepalen de aandacht die besteed wordt aan zelfregulerend 

leren in de klaspraktijk?  

Het invoeren van zelfregulerend leren kan gezien worden als een onderwijsvernieuwing (Lombaerts, 

De Backer, et al., 2009). De implementatie van onderwijsvernieuwingen verloopt echter niet altijd 

even succesvol. Er zijn leerkrachten die enthousiast reageren, maar er zijn er ook steeds die 

weigerachtig staan tegenover vernieuwingen of die hardnekkig vasthouden aan tradities en 

gewoonten (Abrami, Poulsen & Chambers, 2004; Hargreaves, 2005). We veronderstellen dat 

dergelijke reacties ook voorkomen bij het integreren van zelfregulerend leren. Het is daarom 

belangrijk om na te gaan welke factoren ervoor zorgen dat leerkrachten al dan niet aandacht hebben 

voor zelfregulerend leren in hun klaspraktijk. Enerzijds kan onderzoek nagaan welke factoren een 

belemmering vormen en anderzijds welke factoren de integratie van ZRL faciliteren (Surry & Ely, 

2007).  

Lombaerts, Engels, et al. (2009) onderscheiden verschillende factoren die de ontwikkeling van een 

leeromgeving die zelfregulerend leren stimuleert, beïnvloeden. Ze maken hierbij een onderscheid 

tussen drie verschillende niveaus: het niveau van de leerkracht, het niveau van de leerlingen of de 

klas en het niveau van de school als organisatie.  

3.1. Factoren op leerkrachtniveau 

Op het niveau van de leerkracht spelen de onderwijsopvattingen, de persoonlijke factoren en het 

zelfregulerend vermogen van de leerkracht een rol bij de implementatie van zelfregulerend leren. 

Hierna wordt dieper ingegaan op deze factoren.  

Een eerste factor die de implementatie van ZRL beïnvloedt, zijn de onderwijsopvattingen van 

leerkrachten (Lombaerts, Engels, et al., 2009). Van Braak, Hermans en Van Keer (2007) definiëren dit 

als “persoonlijke denkbeelden van leraren over alles wat met het onderwijs te maken heeft” (p.4). 

Concreet handelt dit over de invulling die de leerkrachten geven aan het begrip ‘goed’ onderwijs: 

welke doelstellingen het onderwijs moet nastreven, hoe een leerkracht moet lesgeven of ouders 

moeten betrokken worden bij het onderwijs, enz. (van Braak et al., 2007). Onderzoekers maken de 

assumptie dat er een verband is tussen wat men denkt en wat men doet. Bijgevolg hebben 

onderwijsopvattingen invloed op het gedrag van de leerkracht in de klas (Ertmer 2005; Hermans, van 

Braak en Van Keer, 2008; Lombaerts, Engels, et al., 2009; Pajares, 1992), op de professionele 

ontwikkeling (Hermans et al., 2008) en op het al dan niet implementeren van vernieuwingen 

(Errington, 2004; Lombaerts, Engels, et al., 2009). Er kan dus verondersteld worden dat 

onderwijsopvattingen de integratie van zelfregulerend leren in de klaspraktijk kunnen beïnvloeden 
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(Lombaerts, Engels, et al. , 2009). Tot nu toe werd er in het onderzoek naar zelfregulerend leren 

weinig aandacht besteed aan de relatie tussen de onderwijsopvattingen van de leerkracht en de 

instructiepraktijk, hoewel uit de literatuur blijkt dat dit een belangrijk aspect kan zijn (Kramarski & 

Michalsky, 2009). Daarom wordt er in deze masterproef ook gepeild naar de onderwijsopvattingen 

van leerkrachten.  

Hermans et al. (2008) onderscheiden een transmissieve en een ontwikkelingsgerichte dimensie 

binnen de onderwijsopvattingen. Leerkrachten met transmissieve of overdrachtsgerichte 

opvattingen geloven dat onderwijs prestatiegericht is en ten dienste staat van maatschappelijke 

doelen. De kennisverwerving gebeurt door overdracht (Hermans et al., 2008) en de nadruk ligt op de 

leerstof (van Braak et al., 2007). Leerkrachten met ontwikkelingsgerichte of constructiegerichte 

opvattingen geloven dat onderwijs moet bijdragen tot een brede en individuele ontwikkeling en 

moet gericht zijn op een open curriculum. De kennisverwerving gebeurt door constructie (Hermans 

et al., 2008). Hier ligt de focus op de leerlingen in plaats van op de leerstof (van Braak et al., 2007). 

Uit het onderzoek van Hermans et al. (2008) blijkt dat transmissieve en ontwikkelingsgerichte 

opvattingen niet noodzakelijk tegengesteld zijn, maar dat ze elkaar kunnen aanvullen. De 

onderzoekers maken de assumptie dat transmissieve opvattingen het overnemen van nieuwe 

methodes met betrekking tot leren en instructie belemmeren. 

Het onderzoek van Waeytens, Lens en Vandenberghe (2002) rond de visie die leerkrachten hebben 

op ‘leren leren’ sluit hierbij aan. Waeytens et al. (2002) maken onderscheid tussen leerkrachten met 

een smalle en een brede visie op ‘leren leren’. Leerkrachten met een smalle visie zien lesgeven als 

het overbrengen van informatie en proberen studievaardigheden in aparte lessen bij te brengen. 

Leerkrachten met een brede visie, zijn meer gericht op de ontwikkeling van de leerling en integreren 

het gebruik van hogere orde vaardigheden in de gewone lessen (Waeytens et al., 2002).  

Transmissieve opvattingen of een smalle visie op ‘leren leren’ zijn niet in lijn met de achterliggende 

onderwijsvisie van zelfregulerend leren, namelijk dat in het onderwijs niet enkel kennis moet 

verworven worden, maar ook hogere orde vaardigheden zoals zelfregulerend leren en levenslang 

leren (Waeytens et al., 2002). Bovendien blijkt uit onderzoek dat leeromgevingen met een hoog 

niveau van zelfregulerend leren, leerlinggericht zijn (Kramarski & Michalsky, 2009) en dus een 

ontwikkelingsgerichte onderwijsstijl van de leerkracht vragen (Vlor, 2003). Dit onderzoek wil 

enerzijds de assumptie toetsen dat leerkrachten met een transmissieve opvatting minder geneigd 

zijn tot het integreren van zelfregulerend leren en anderzijds de assumptie dat leerkrachten met een 

ontwikkelingsgerichte opvatting meer geneigd zijn tot het integreren van zelfregulerend leren.  

Een tweede factor die bepaalt of leerkrachten aandacht hebben voor ZRL in de klaspraktijk is de 

mate waarin de leerkracht een zelfregulerend vermogen bezit: leerkrachten moeten zelf hun eigen 
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leren kunnen reguleren om dit bij de leerlingen te kunnen aanleren, modelleren en stimuleren. 

(Kramarski & Michalsky, 2009; Lombaerts, Engels, et al., 2009; Perry et al., 2004).  

Daarnaast spelen persoonlijke factoren van de leerkracht een belangrijke rol bij de implementatie 

van zelfregulerend leren (Lombaerts, Engels, et al., 2009). De leeftijd van leerkrachten en de fase in 

hun carrière blijken belangrijke beïnvloedende factoren te zijn bij het implementeren van 

vernieuwingen (Hargreaves, 2005). Andere persoonlijke factoren die een rol zouden kunnen spelen 

zijn het geslacht, de werkdruk die ervaren wordt en het aantal jaar ervaring in het leerjaar waaraan 

men lesgeeft. Daarnaast zijn er nog verschillende persoonlijke factoren die een hinderpaal kunnen 

vormen. Bij het invoeren van vernieuwingen ontstaat er vaak veranderingsweerstand (Vlor, 2003). De 

leerkracht moet verschillende factoren kunnen overwinnen om ZRL te integreren: traditie- en 

gewoontevorming, de schoolse ervaringen die de leerkracht zelf heeft en de sociale en culturele 

achtergrond van de leerkracht (Vlor, 2003). Onderzoek naar de implementatie van andere 

onderwijsvernieuwingen geeft ‘gebrek aan tijd’ door een reeds overladen curriculum ook aan als 

mogelijke hinderpaal (Roelofs, Visser & Terwel, 2003). In dit onderzoek wordt tevens de invloed van 

verschillende persoonlijke factoren op de integratie van zelfregulerend leren nagegaan. 

3.2. Factoren op leerlingen- of klasniveau  

Op het niveau van de leerling zijn er verschillende factoren die zelfregulerend leren beïnvloeden: de 

motivatie, cognitieve en metacognitieve vaardigheden van de leerlingen, sociale factoren, de 

leeropvattingen die de leerlingen hebben en de zelfregulerende vaardigheden die de leerlingen reeds 

bezitten (Lombaerts, Engels, et al., 2009). Aangezien binnen dit onderzoek de focus ligt bij de 

leerkracht, wordt er niet dieper ingegaan op deze factoren op leerlingenniveau. Er worden wel 

leerlinggerelateerde factoren op klasniveau meegenomen in het onderzoek, zoals het leerjaar (de 

graad) waarin de leerlingen zitten, het aantal leerlingen in de klas, het percentage leerlingen dat 

moeite heeft met leren en het percentage anderstalige leerlingen in de klas.   

3.3. Factoren op schoolniveau 

De school is een belangrijke factor bij de invoering van zelfregulerend leren. Ze kan de ontwikkeling 

van ZRL bevorderen maar ook tegenhouden of belemmeren (Lombaerts, Engels, et al., 2009). Hierna 

worden volgende factoren besproken: een breed draagvlak, de ontwikkeling van een visie, de 

samenwerking tussen leerkrachten, de communicatie, de directeur, de participatie van de 

leerkrachten, de schoolorganisatie, de infrastructuur, de leer- en evaluatiematerialen en de 

professionele ontwikkeling van de leerkrachten. 

Opdat zelfregulerend leren kan slagen, is het belangrijk dat er een breed draagvlak aanwezig is op de 

school: in welke mate zijn de leerkrachten gemotiveerd en geïnteresseerd? Zijn de nodige 
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competenties aanwezig? Welke ervaringen heeft de school in het verleden gehad met 

onderwijsvernieuwingen? Waar staat de school op dit moment? (Vlor, 2003). 

Het is essentieel dat de school, de scholengemeenschap of -groep een langetermijnvisie ontwikkelt 

over zelfregulerend leren (Vlor, 2003). Deze visie sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen 

‘leren leren’. De nadruk moet liggen op schoolbrede initiatieven, daarom bevat de visie onder andere 

de uitwerking van een leerlijn (Vlor, 2003). Deze omvat het formuleren van leerdoelen voor elk 

leerjaar, waarbij er een duidelijke opbouw is in de verwachtingen van de leerlingen. Bij deze leerlijn 

kunnen de ontwikkelingsfasen van ZRL (Zimmerman, 2000), die eerder beschreven werden, gebruikt 

worden. Zo kan zelfregulerend leren geleidelijk aan ontwikkeld worden bij de leerlingen (Boekaerts, 

1997; Bolhuis & Voeten, 2001). Het is belangrijk dat de visie gedeeld wordt door de leerkrachten 

(Abrami et al., 2004). Wil men de integratie van zelfregulerend leren in de klaspraktijk een kans 

geven, dan is het cruciaal dat leerkrachten ten volle achter de visie van de school staan. 

Een schoolcultuur die samenwerking tussen leerkrachten bevordert, blijkt ook een belangrijke factor 

te zijn bij de implementatie van leeromgevingen die ZRL stimuleren (Abrami et al., 2004; Fullan & 

Hargreaves, 1997; Lombaerts, Engels, et al., 2009; Newmann & Wehlage, 1993; Roelofs et al., 2003). 

De visie en de leerlijn kunnen pas gerealiseerd worden wanneer leerkrachten van verschillende 

leerjaren met elkaar samenwerken en overleggen. De schoolcultuur wordt een hinderpaal wanneer 

ze druk uitoefent (Vlor, 2003). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer degenen die vernieuwen 

bekritiseerd worden of wanneer een leerkracht nieuwe ideeën verbergt voor de anderen. 

In aansluiting met het ontwikkelen van een visie en de samenwerking tussen leerkrachten is ook een 

goede communicatie op het niveau van de school belangrijk (Vlor, 2003). Alle stakeholders moeten 

op de hoogte zijn van de vernieuwing die de school wil realiseren. Ouders zijn hierbij niet in het minst 

belangrijk. De verwachtingen van ouders hebben namelijk een belangrijke invloed op de ontwikkeling 

van een leeromgeving waarin ZRL centraal staat (Simons, 1997 in Lombaerts, Engels et al., 2009; Vlor, 

2003). Er kan druk en tegenstand zijn van de ouders, wanneer hun opvattingen niet stroken met het 

principe van ZRL (Vlor, 2003). 

Schoolverbetering door zelfregulerend leren hangt ook af van de directeur, die moet de 

onderwijsvernieuwing begrijpen en ondersteunen (Lombaerts, Engels et al., 2009). Hij moet de 

organisatorische condities scheppen die de vernieuwing mogelijk maken, zoals de ontwikkeling van 

gedeelde doelen, het creëren van samenwerkingsstructuren en een samenwerkingsklimaat en het 

opzetten van procedures om de resultaten op te volgen (Boyd, 1992). 
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Ook de participatie van leerkrachten in besluitvormingsprocessen speelt een rol bij het 

implementeren van ZRL (Surry & Ely, 2007): krijgen leerkrachten de kans om samen een visie te 

ontwikkelen en beslissingen te nemen of is het de directeur die alle touwtjes in handen heeft?  

Daarnaast zijn er ook maatregelen op vlak van de schoolorganisatie die bepalen of leerkrachten al 

dan niet aandacht hebben voor zelfregulerend leren. De grootte van de klasgroep en het lesrooster 

zijn hier voorbeelden van (Roelofs & Visser, 1999; Roelofs et al., 2003; Lombaerts, Engels, et al., 

2009). Wanneer er flexibel kan omgesprongen worden met het lessenrooster, dan biedt dit meer 

mogelijkheden naar zelfstandig werken toe. Bijvoorbeeld bij contractwerk is het vaak wenselijk dat 

hiervoor meer dan één lesuur kan voorzien worden (Vlor, 2003).  

Aangepaste infrastructuur  is niet noodzakelijk om te kunnen werken aan zelfregulerend leren, maar 

het kan wel faciliterend zijn (Vlor, 2003). Multifunctionele ruimtes bieden de mogelijkheid om 

flexibel verschillende werkvormen toe te passen (zelfstandig werk, groepswerk,…). Er kan geopteerd 

worden voor grote en kleinere lokalen, verplaatsbare wanden, enz. Wanneer die mogelijkheden niet 

aanwezig zijn, kan er gebruik gemaakt worden van de bestaande ruimte (de eetzaal, de gangen, de 

turnzaal,…). Op vlak van ICT kan de school kiezen voor een aparte computerklas en/of een aantal 

computers in elke klas. Een open leercentrum kan eveneens een meerwaarde zijn voor de stimulatie 

van zelfregulerend leren (Vlor, 2003).  

De school kan eveneens ondersteuning bieden door aangepaste leermaterialen te ontwikkelen (Vlor, 

2003). Dit kunnen onder andere complexe en betekenisvolle taken zijn (Boekaerts, 1997; Lombaerts, 

Engels & Vanderfaeillie, 2007; Perry et al. 2002), documenten om te leren plannen, een digitaal 

leerplatform, documenten om te reflecteren over het leerproces, enz. In deze leermaterialen moet 

de leerlijn terug te vinden zijn (Vlor, 2003). Er moet ook nagedacht worden over aangepaste 

evaluatie- en rapporteringsvormen, zoals zelf- en peerevaluatie of een portfolio (Perry et al., 2002; 

Vlor, 2003).  

Van de leerkrachten zelf worden nieuwe competenties verwacht, die de ze niet van de ene op de 

andere dag onder de knie hebben (Boekaerts, 1997). Leerkrachten moeten leeromgevingen kunnen 

creëren die zelfregulerend leren stimuleren, ze moeten de nieuwe vaardigheden kunnen modelleren, 

leerlingen aanzetten tot reflectie, hen coachen, enz. (Boekaerts, 1997; Lombaerts, Engels et al., 2009; 

Vlor, 2003). Daarnaast moeten leerkrachten ook bepaalde gewoontes en opvattingen wijzigen (Vlor, 

2003). Professionalisering van leerkrachten is dan ook een belangrijke factor (Vlor, 2003). Scholen 

kunnen hiervoor beroep doen op bestaande nascholingsinitiatieven of ze kunnen dit binnen de 

school zelf organiseren. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld elkaars lessen observeren en hierover een 

intervisie houden, waarbij er gereflecteerd wordt over hun aanpak (Perry et al., 2004). Naast deze 
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mogelijkheden kunnen scholen ook beroep doen op de pedagogische begeleidingsdiensten of de 

centra voor leerlingenbegeleiding (Vlor, 2003).  

Lombaerts, Engels et al. (2009) onderzochten onder andere de invloed van contextuele kenmerken 

op de erkenning van zelfregulerend leren. Uit hun onderzoek blijkt dat leerkrachten alle contextuele 

omstandigheden belangrijk vinden bij de ontwikkeling van ZRL in hun klas. Waarschijnlijk zouden 

leerkrachten een gelijkaardig antwoord geven bij andere onderwijsvernieuwingen, zoals bijvoorbeeld 

coöperatief leren. Het blijft dus volgens Lombaerts, Engels et al. (2009) nog onduidelijk welke 

factoren echt belangrijk zijn bij de integratie van zelfregulerend leren. Ze raden aan om in toekomstig 

onderzoek deze factoren in de diepte te gaan onderzoeken aan de hand van interpretatief 

onderzoek. Dit onderzoek probeert hierop in te spelen door aan de hand van interviews na te gaan 

welke factoren een rol spelen bij de integratie van zelfregulerend leren. 

4. Conclusie 

Uit deze literatuurstudie blijkt dat zelfregulerende vaardigheden in de huidige maatschappij in het 

kader van levenslang leren steeds belangrijker worden (Dignath, Buettner, et al., 2008; Lombaerts, 

Engels & Vanderfaeillie, 2007; Zimmerman, 2002). In de internationale literatuur is er heel wat 

onderzoek terug te vinden rond zelfregulerend leren. Tot voor kort spitsten deze onderzoeken zich 

voornamelijk toe op het secundair en hoger onderwijs (Winne & Perry, 2000). Uit recent onderzoek 

blijkt echter dat ook jongere kinderen in staat zijn tot zelfregulatie (Perry, 1998; Perry et al., 2002; 

Perry et al., 2004) en dat het belangrijk is om hier reeds vanaf de basisschool aandacht aan te 

besteden (Willoughby et al., 1999). Ondanks de grote focus  op zelfregulerend leren in de literatuur, 

is er in Vlaanderen tot nu toe nog weinig onderzoek naar gebeurd. Bovendien blijkt dat leerkrachten 

nog onvoldoende aandacht besteden aan ZRL (Boekaerts, 1997; Cornford, 2002; Lombaerts, De 

Backer, et al., 2009; Zimmerman, 2002) en werd de rol van de leerkracht tot nu toe beperkt 

onderzocht (Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007). Daarom willen we met deze masterproef 

nagaan in welke mate Vlaamse leerkrachten van het lager onderwijs zelfregulerend leren realiseren 

in hun klaspraktijk en meer specifiek ook de integratie van de eindtermen ‘leren leren’. Daarnaast 

wordt er ook onderzocht welke factoren op klas- leerkracht- en schoolniveau ertoe bijdragen of 

leerkrachten al dan niet aandacht besteden aan ZRL.  

Concreet worden volgende onderzoeksvragen voorop gesteld:  

1. In welke mate en op welke manier integreren leerkrachten zelfregulerende activiteiten in 

hun klaspraktijk?  

2. In welke mate worden de eindtermen ‘leren leren’ geïntegreerd? 
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3. Welke factoren beïnvloeden de integratie van zelfregulerend leren? 

a. Op leerkrachtniveau (onderwijsopvattingen, persoonlijke factoren, de mate waarin 

men de eindtermen ‘leren leren’ belangrijk vindt, stimulansen en hinderpalen bij de 

integratie van ZRL in de klaspraktijk)  

b. Op klasniveau (de graad waarin de leerlingen zitten, het aantal leerlingen in de klas, 

het percentage leerlingen dat moeite heeft met leren en het percentage anderstalige 

leerlingen)  

c. Op schoolniveau (stimulerende factoren, hinderpalen, evaluatie van het beleid rond 

‘leren leren’ en toekomstplannen)
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HOOFDSTUK 2: METHODOLOGIE 

1. Onderzoeksdesign 

Aangezien in Vlaanderen tot nu toe weinig onderzoek werd gevoerd rond zelfregulerend leren, heeft 

deze masterproef de bedoeling om de integratie van ZRL en de beïnvloedende factoren hierbij in 

kaart te brengen. Voor het onderzoeksdesign werd geopteerd voor een combinatie van kwantitatieve 

en kwalitatieve data. Deze vorm van data-triangulatie zorgt ervoor dat de integratie van 

zelfregulerend leren zo volledig mogelijk in kaart kan gebracht worden (Baarda et al., 2001). Via een 

vragenlijst bij leerkrachten werden de integratie van ZRL en voornamelijk beïnvloedende factoren op 

leerkracht- en klasniveau bevraagd. Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk kwantitatieve instrumenten 

en een aantal open vragen. Er werd gekozen voor een online vragenlijst, zodat een grote groep 

leerkrachten kon bevraagd worden. Een online vragenlijst biedt bovendien het voordeel dat de 

respondenten zelf het tijdstip kunnen kiezen waarop ze de vragenlijst invullen en neemt minder tijd 

in beslag dan een schriftelijke vragenlijst. De vragenlijst werd opengesteld van 28 oktober 2009 tot 5 

januari 2010. In het tweede deel van het onderzoek werd verder gebouwd op de data van de online 

vragenlijst en de literatuurstudie. Dit werd gedaan aan de hand van een aanvullend en verdiepend 

interview, dat afgenomen werd bij een aantal scholen om enerzijds na te gaan hoe zelfregulerend 

leren aan bod komt in de school en anderzijds om verder te exploreren welke factoren op 

schoolniveau de integratie van ZRL bevorderen. In de periode van 3 tot 11 februari 2010 werden alle 

interviews afgenomen.  

2. Participanten 

Eerst worden de participanten van de vragenlijst beschreven en vervolgens de participanten van het 

interview. 

2.1. Vragenlijst  

In eerste instantie werden alle lagere scholen van arrondissement Tielt en Roeselare in West-

Vlaanderen gecontacteerd via e-mail. Deze e-mail omvatte het doel en het verloop van het 

onderzoek en de vraag om medewerking van de leerkrachten. Daarnaast werd nog met verschillende 

scholen telefonisch contact opgenomen om hun medewerking te vragen. 

Er namen 17 lagere scholen met 188 potentiële leerkrachten deel aan de vragenlijst. In totaal werden 

er 162 vragenlijsten ingevuld, wat leidde tot een respons van 86%. Van deze 17 scholen waren er 11 

van het vrij gesubsidieerd onderwijs (65%), 4 van het officieel gesubsidieerd onderwijs (23%) en 2 

van het gemeenschapsonderwijs (12%). Dit is een goede afspiegeling van de gewone lagere scholen 
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in Vlaanderen, respectievelijk 61%, 23% en 16% (Vlaamse overheid, 2009) (χ²2=0.231, p = 0.891). Er 

werd ook gezocht naar een evenwicht in grote en kleine scholen. Van de 162 leerkrachten geven 58 

leerkrachten les aan de eerste graad (36%), 54 aan de tweede graad (33%) en 50 aan de derde graad 

(31%). De leerkrachten hebben gemiddeld 19 leerlingen in de klas. Er waren 17% mannelijke en 83% 

vrouwelijke respondenten. Dit is ook een goede afspiegeling van het geslacht van de Vlaamse 

leerkrachten in het lager onderwijs, respectievelijk 16% en 84% (Vlaamse overheid, 2009) (χ²1=0.199, 

p = 0.656). Één vierde van de respondenten is jonger dan 30 (25%), 28% is tussen de 31 en de 40 jaar, 

31% tussen de 41 en de 50 jaar en 16% is ouder dan 51 jaar.  

Tabel 2: Steekproefkenmerken 

Kenmerken  Frequentie  M % 

Schoolniveau (N=17)     

Onderwijsnet Vrij gesubsidieerd onderwijs 11  64.71 
 Officieel gesubsidieerd onderwijs 4  23.53 
 Gemeenschapsonderwijs 2  11.76 

Schoolgrootte < 9 leerkrachten 7  41.18 
 9-12 leerkrachten 4  23.53 
 13-16leerkrachten 4  23.53 
 ≥ 17 leerkrachten 2  11.76 

Klasniveau (N=162)     

Leerjaar 1e leerjaar 27  16.66 
 2e leerjaar 29  17.90 
 1e graad  58  35.80 

 3e leerjaar 25  15.43 
 4e leerjaar 28  17.28 
 2e graad 54  33.33 

 5
e
 leerjaar 27  16.66 

 6e leerjaar 22  13.58 
 3e graad 50  30.86 

 Graadsklas  4  2.47 

Aantal leerlingen per klas    19.26  

Leerkrachtniveau (N=162)     

Geslacht Mannelijk 28  17.28 
 Vrouwelijk 134  82.72 

Leeftijd   39.21  
 ≤ 30 jaar 40  24.69 
 31-40 jaar 46  28.39 
 41-50 jaar 51  31.48 
 ≥ 51 jaar 25  15.43 

2.2. Interview 

Na de afname van de online vragenlijsten werden enkele van de scholen uitgekozen voor een 

interview. Gezien het explorerende karakter van de interviews, werden de scholen zo gekozen, zodat 

er zoveel mogelijk verscheidenheid was op vlak van grootte van de school, het onderwijsnet, de 

aanwezigheid van een beleid rond ‘leren leren’ en het arrondissement. De interviews werden 

afgenomen van de directie en/of de zorgcoördinator en/of de pedagogische begeleider, afhankelijk 
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van wie het best op de hoogte is van het ‘leren leren’ op de eigen school. Op die manier was het 

mogelijk de integratie van ‘leren leren’ na te gaan binnen de gehele context van de school en werd 

de informatie van de leerkrachten aangevuld en verdiept. Er wordt een overzicht gegeven van de 

geïnterviewde scholen in tabel 3.  

Tabel 3: Kenmerken van de geïnterviewde scholen (N = 5) 

 Schoolgrootte Onderwijsnet1 Beleid ‘leren leren’ Arrondissement Geïnterviewde(n) 
School 1 6 leerkrachten/ 

128 leerlingen 
OGO In ontwikkeling Tielt Zorgcoördinator 

School 2 28 leerkrachten/ 
595 leerlingen 

VGO Neen  Tielt Directie & 
zorgcoördinator 

School 3 4 leerkrachten/ 
80 leerlingen 

GO! Ja Roeselare Directie 

School 4 12 leerkrachten/ 
231 leerlingen 

VGO Ja Roeselare Pedagogisch 
begeleider 

School 5 6 leerkrachten/ 
132 leerlingen 

VGO Ja Roeselare Directie & 
zorgcoördinator 

3. Meetinstrumenten 

3.1. Vragenlijst  

Voor de vragenlijst werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van bestaande instrumenten. Er werd 

gekozen voor bestaande instrumenten om de betrouwbaarheid en de validiteit te waarborgen. De 

vragenlijst werd online gezet aan de hand van het software programma Snap Surveys. De vragenlijst 

is opgebouwd uit vijf delen: (1) achtergrondgegevens, (2) onderwijsopvattingen, (3) de realisatie van 

zelfregulerend leren, (4) de eindtermen ‘leren leren’ en (5) ten slotte nog een aantal open vragen (zie 

bijlage 1). De vragenlijst werd in deze volgorde geordend, zodat de vragen elkaar niet beïnvloeden. 

De eerste vier delen moesten verplicht ingevuld worden. Bij het laatste deel (5) konden de 

leerkrachten het antwoord bij enkele vragen open laten. Er werd hiervoor gekozen, om te 

voorkomen dat leerkrachten voortijdig zouden afhaken en de vragenlijst niet volledig zouden 

invullen. De vragenlijst werd vooraf door vijf mensen ingevuld, waaronder één leerkracht, om na te 

gaan of alle vragen duidelijk geformuleerd zijn en hoeveel tijd er nodig is om de vragen in te vullen. 

Het invullen nam ongeveer 20 tot 25 minuten in beslag. De bekomen data van de vragenlijst werden 

geconverteerd van Snap Surveys naar SPSS 17. Deze werkwijze biedt het voordeel dat er geen fouten 

kunnen sluipen in het inbrengen van de data en waarborgt dus ook de betrouwbaarheid. 

 

 

                                                             
1
 OGO = Officieel Gesubsidieerd Onderwijs; VGO = Vrij Gesubsidieerd Onderwijs; GO! = Onderwijs van de 

Vlaamse gemeenschap 
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3.1.1. Achtergrondgegevens 

Met betrekking tot de schoolsituatie werd de naam van de school, de gemeente en het onderwijsnet 

waartoe de school behoort, bevraagd. Op het niveau van de klas werd het aantal leerlingen 

bevraagd, het aantal anderstalige leerlingen en het aantal leerlingen dat moeite heeft met leren. Van 

de leerkracht werden een aantal achtergrondkenmerken opgevraagd (geslacht, leeftijd), het leerjaar 

waaraan men lesgeeft, het aantal jaar onderwijservaring, het aantal jaar ervaring op de huidige 

school, het aantal jaar ervaring in het huidige leerjaar, de werkdruk die men ervaart en de werktijd 

(voltijds/halftijds/…). 

3.1.2. Onderwijsopvattingen 

Voor het meten van de onderwijsopvattingen van de leerkrachten werd de Beliefs about Primary 

Education Scale (BPES) van Hermans, et al. (2006) gebruikt. De BPES meet de onderwijsopvattingen 

van leerkrachten met betrekking tot de finaliteit en de doelen van het onderwijs, de aard van de 

onderwijsinhoud en hoe kennisverwerving volgens hen moet gebeuren (Hermans et al., 2006). Elk 

item wordt beoordeeld op een 5-puntenschaal, met antwoordmogelijkheden gaande van helemaal 

niet akkoord (1) tot helemaal akkoord (5).   

De BPES bestaat uit twee schalen: 

 De transmissieve schaal bepaalt in welke mate leerkrachten geloven dat onderwijs externe 

doelen dient en resultaatgericht is met een gesloten leerplan. Daarnaast bepaalt deze schaal 

in welke mate kennisverwerving het best gebeurt door overdracht. (9 items, α = .62) 

 De ontwikkelingsgerichte schaal bepaalt in welke mate onderwijs moet gericht zijn op een 

brede en individuele ontwikkeling, procesgericht is met een open leerplan en in welke mate 

kennisverwerving moet gebeuren door constructie. (9 items, α = .74) 

De interne consistentie van de transmissieve schaal is niet helemaal bevredigend (α < .7), maar wel 

van de ontwikkelingsgerichte schaal. Voor beide schalen is de interne consistentie lager dan bij 

Hermans et al. (2006)2. Om inhoudelijke redenen worden beide schalen behouden. 

3.1.3. De realisatie van zelfregulerend leren 

De Self-Regulated Learning Inventory for Teachers (SRLIT) is een zelfrapportage schaal die gebruikt 

wordt om na te gaan in welke mate leerkrachten zelfregulerend leren realiseren (Lombaerts, Engels 

& Vanderfaeillie, 2007). Bij dit instrument hoort ook een beschrijving van zelfregulerend leren, die de 

respondenten eerst moeten doornemen, voordat ze de items beantwoorden (zie bijlage 1). Elk item 

                                                             
2 Transmissieve schaal (α = .71), ontwikkelingsgerichte schaal (α = .75) 



Hoofdstuk 2  Methodologie 

 

25 
 

wordt beoordeeld aan de hand van een 6-puntenschaal, met antwoordmogelijkheden gaande van 

nooit (1) tot altijd (6).  

De SRLIT bestaat uit drie schalen:  

 De voorbereidingschaal meet de mate waarin leerkrachten de zelfstandigheid van de 

leerlingen stimuleren in de voorbereidingsfase van een zelfregulerend leerproces.  (7 items, 

α = .83 ) 

 De uitvoeringschaal bepaalt in welke mate leerkrachten de verantwoordelijkheid overlaten 

aan de leerlingen tijdens het eigenlijke leren of de taak. (8 items, α = .86 ) 

 De evaluatieschaal bepaalt in welke mate leerkrachten hun leerlingen toelaten om hun eigen 

leerproces en dat van hun medeleerlingen te evalueren. (8 items, α = .87) 

We kunnen besluiten dat de interne consistentie van deze schalen bevredigend is. Dit is in lijn met de 

bevindingen van Lombaerts, Engels & Athanasou (2007)3.  

3.1.4. De eindtermen ‘leren leren’ 

In deze rubriek werden drie gesloten vragen gesteld over de eindtermen ‘leren leren’, om de 

perceptie en de realisatie van deze eindtermen in beeld te brengen. Deze vragen werden zelf 

ontwikkeld bij gebrek aan een bestaand instrument. Ten eerste werden de leerkrachten aan de hand 

van een 6-puntenschaal (gaande van helemaal niet belangrijk (1) tot heel belangrijk (6)) per eindterm 

gevraagd in welke mate ze die belangrijk vinden. Ten tweede werd per eindterm gevraagd in welke 

mate leerkrachten deze in de klaspraktijk realiseren, opnieuw aan de hand van een 6-puntenschaal 

(gaande van helemaal niet (1) tot volledig (6)). Ten derde werden de leerkrachten gevraagd in welke 

mate ze elke eindterm bij de meerderheid van de leerlingen bereiken. Dit werd ook met een 6-

puntenschaal bevraagd, gaande van helemaal niet akkoord (1) tot helemaal akkoord (6). De interne 

consistentie van deze drie ontwikkelde schalen blijkt bevredigend te zijn, deze is respectievelijk  α = 

.89, α = .87 en α = .88. 

Naast deze vragen over de eindtermen werd de mening van de leerkrachten nagegaan over de 

uitspraak ‘Mijn leerlingen zijn te jong om aan zelfregulerend leren te werken’. Dit werd gescoord aan 

de hand van een 6-puntenschaal gaande van helemaal niet akkoord (1) tot helemaal akkoord (6).   

3.1.5. Open vragen 

Tot slot werden er in de laatste rubriek nog een aantal open vragen gesteld over zelfregulerend leren 

en de eindtermen ‘leren leren’. Hiervoor werd geopteerd omdat het de bedoeling was om de mening 

van de leerkrachten en hun manier van werken te inventariseren. Meer bepaald werd aan de 

                                                             
3 Voorbereidingschaal (α = .78 ), uitvoeringschaal (α = .83) en evaluatieschaal (α = .88 ). 
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leerkrachten gevraagd wat ze als belangrijke stimulansen en hinderpalen ervaren om aan 

zelfregulerend leren te werken, hoe ze werken aan zelfregulerend leren, hoeveel tijd ze wekelijks 

spenderen aan ZRL en of ze suggesties hebben met betrekking tot de eindtermen ‘leren leren’.  

3.2. Interview  

In aansluiting met de suggestie van Lombaerts, Engels, et al. (2009) om de beïnvloedende factoren bij 

ZRL in de diepte te onderzoeken aan de hand van interpretatief onderzoek, werd er geopteerd om 

naast de afname van een vragenlijst ook een aantal verdiepende interviews af te nemen. Kwalitatief 

onderzoek biedt immers de mogelijkheid om dit in kaart te brengen en om zelfregulerend leren 

binnen de gehele context van de school te plaatsen (Baarda et al., 2001). Er werd gekozen voor een 

semi-gestructureerd interview, zodat het mogelijk is om bij elk interview een vast aantal vragen te 

stellen en waar nodig bijkomende vragen. Dit maakt het mogelijk om de antwoorden achteraf te 

kunnen vergelijken en biedt de mogelijkheid om in te spelen op de specifieke situatie van de school 

(Baarda et al., 2001). De vragen werden opgesteld aan de hand van de algemene onderzoeksvragen 

en de literatuur omtrent zelfregulerend leren (zie bijlage 2). Er werd gepeild naar de visie van de 

school omtrent ‘leren leren’ en naar welke ondersteuning de scholen voor ZRL bieden aan hun 

leerkrachten. Er werd ook gepolst welke stimulerende factoren en hinderpalen ervoor zorgen of 

leerkrachten al dan niet aan zelfregulerend leren werken. Bij deze vraag werden een aantal factoren 

uit de literatuur vooropgesteld die de school moest ordenen (meest belangrijk – minst belangrijk). 

Hierbij werd ook gevraagd om aan te geven in welke mate deze factoren op de eigen school 

aanwezig zijn op een 5-puntenschaal, gaande van niet aanwezig (1) tot sterk aanwezig (1) (zie bijlage 

2). Deze twee vragen werden enerzijds kwantitatief bevraagd, zodat het mogelijk zou zijn om een 

vergelijking te maken tussen de scholen, anderzijds kregen de scholen ruimschoots de kans om hun 

antwoord toe te lichten. Daarnaast werd gevraagd hoe de scholen hun beleid rond ‘leren leren’ 

evalueren, wat de positieve en negatieve punten zijn aan hun beleid en welke toekomstplannen ze 

nog hebben. Tot slot werd gevraagd wat voor de scholen nog een opstap zou kunnen zijn om hun 

beleid rond ‘leren leren’ naar een hoger niveau te tillen. De interviews duurden gemiddeld bijna 

anderhalf uur. Om de betrouwbaarheid te verhogen werd elk interview opgenomen en achteraf 

uitgetikt (Baarda et al., 2001). 

4. Data-analyse  

De data van de vragenlijst werden op twee verschillende manieren verwerkt. De gesloten vragen van 

de vragenlijst werden geanalyseerd met het statistische computerprogramma SPSS versie 17. 

Overeenkomstig met de onderzoeksvragen werden de vereiste testen uitgevoerd, namelijk 

beschrijvende statistiek, t-testen, Pearson’s correlatiecoëfficiënt, variantie-analyse, multivariate 



Hoofdstuk 2  Methodologie 

 

27 
 

regressie-analyse en multivariate covariantie-analyse (mancova). Voor de beoordeling van de 

resultaten werd een betrouwbaarheidsinterval van 95% gebruikt.  

De analyse van de open vragen van de vragenlijst werd gebaseerd op de methode van Baarda, de 

Goede & Teunissen (2001, 2009). Eerst werd de relevante informatie uit de antwoorden van de 

respondenten geselecteerd. In een volgende stap werd deze informatie opgedeeld in relevante 

fragmenten, zodat elk fragment slechts over één onderwerp gaat. Vervolgens werden de fragmenten 

gelabeld: er werd gezocht naar belangrijke termen die het fragment kenmerken en die relevant zijn 

voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Bij het benoemen van deze labels werden zoveel 

mogelijk de woorden van de respondenten gebruikt. Met dit proces werd doorgegaan tot er geen 

nieuwe labels meer gevonden werden. Daarna werden de labels geordend en gereduceerd: labels die 

bij elkaar horen werden onder één label gebracht en irrelevante labels werden verwijderd. Dit 

voorlopig labelingssysteem werd toegepast op de overige respondenten om de geldigheid na te 

gaan. Hierbij werden nog enkele kleine zaken aangepast. Daarna werden de labels gedefinieerd, 

zodat duidelijk is wat er onder elk label verstaan wordt. Aan de hand van deze definitieve labels 

werden alle fragmenten gecodeerd. Door middel van turven werd de frequentie van de antwoorden 

nagegaan en werden de resultaten beschreven. Een overzicht van de labels die gebruikt werden bij 

de open vragen is te vinden in tabel 5, 6, 7, 14 en 15. 

Voor de analyse van de interviews werd ook deze methode gebruikt, zij het dan een stuk 

vereenvoudigd omdat het om een beperkt aantal interviews gaat. Analoog aan de vragenlijst werd 

eerst de relevante informatie geselecteerd en opgedeeld in fragmenten. De informatie van de 

interviews heeft de bedoeling om de factoren die de integratie van zelfregulerend leren bevorderen 

of hinderen in kaart te brengen. Deze factoren werden beschreven in de literatuurstudie en bevraagd 

tijdens het interview. Hierdoor werd de labeling al in sterke mate vooraf bepaald. Aan de hand van 

deze labels werden alle fragmenten gecodeerd, geturfd en werden alle factoren besproken in de 

resultaten. Een overzicht van de labels die gebruikt werden bij de interviews is te vinden in bijlage 3. 



 

28 
 

HOOFDSTUK 3: RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven per onderzoeksvraag. De belangrijkste 

resultaten voor de scholen worden opgenomen in een feedbackrapport. Een sjabloon van dit 

feedbackrapport is te vinden in bijlage 4. 

1. De integratie van zelfregulerend leren in de klaspraktijk  

Om de integratie van zelfregulerend leren na te gaan werd de SRLIT gebruikt. De verschillende 

subschalen van de SRLIT representeren de verschillende fasen van het leerproces, namelijk de 

voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie (Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007). De 

gemiddelde score op de voorbereidingschaal bedraagt 3.15, op de uitvoeringschaal 3.24 en op de 

evaluatieschaal 3.23. Leerkrachten stimuleren ZRL dus in gelijke mate tijdens het hele leerproces. 

Globaal gezien integreren de leerkrachten zelfregulerend leren in beperkte mate aangezien de scores 

zich tussen 3 (soms) en 4 (regelmatig) bevinden. Wanneer we de standaarddeviatie, de minimum- en 

de maximumwaarden bekijken, dan blijkt dat er grote verschillen tussen de leerkrachten zijn: 

sommigen werken nooit tot zelden aan ZRL, terwijl anderen heel vaak zelfregulerend leren 

integreren in hun klaspraktijk.  

Tabel 4: Beschrijvende statistiek SRLIT-score (N=162) 

 M SD Min Max 

Voorbereidingschaal 3.15 0.71 1.57 4.86 
Uitvoeringschaal 3.24 0.88 1.25 5.38 
Evaluatieschaal 3.23 0.77 1.13 5.38 

1.1. Hoeveel tijd besteden leerkrachten aan zelfregulerend leren? 

Twee derde van de leerkrachten (66%, N=107) uit de steekproef (N=162) gaf een antwoord op de 

vraag hoeveel tijd ze per week besteden aan zelfregulerend leren. Bijna één vierde gaf expliciet aan 

dat het moeilijk is om hierop een antwoord te geven (23%). 15% van de leerkrachten antwoordde dat 

zelfregulerend leren verweven zit in alle lessen die ze geven, m.a.w. dat ZRL geïntegreerd wordt 

doorheen de verschillende leergebieden.  

Iets meer dan de helft van de leerkrachten (55%) gaf wel een tijdsduur per week aan. Wanneer deze 

groep beschouwd wordt (N=59), dan blijkt dat 32% één lesuur of minder per week aan ZRL besteedt. 

Één vijfde (20%) werkt één tot twee lesuren aan ZRL, één derde (32%) twee tot drie lesuren en 15% 

meer dan drie lesuren per week.  
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Tabel 5: De hoeveelheid tijd die wekelijks aan ZRL besteed wordt (N = 59) 

Hoeveelheid tijd Frequentie %4 

≤ 50 minuten 19 32.20 
51 – 100 minuten 12 20.34 
101 – 150 minuten 19 32.20 
≥ 150 minuten 9 15.25 

Daarnaast gaf 42% van de leerkrachten een vaag antwoord op de vraag hoeveel tijd ze wekelijks 

besteden aan ZRL. Wanneer deze groep bekeken wordt (N=51), dan blijkt dat ongeveer een vierde 

aangeeft dat de tijd die besteed wordt aan ZRL afhankelijk is van de activiteit, de inhoud van de les of 

de groep die men heeft. Iets minder dan de helft geeft expliciet aan dat men dagelijks aan ZRL werkt. 

Enkele leerkrachten gaven nog andere vage antwoorden zoals ‘te weinig’ (4%), ‘wekelijks’ (6%), 

‘zoveel mogelijk’ (6%) en ‘veel’ (6%). Drie leerkrachten (6%) gaven tot slot aan dat dit in hun situatie 

niet echt van toepassing was omdat ze de klas enkel voor bepaalde vakken hebben. 

Tabel 6: Overzicht antwoorden zonder precieze tijdsduur (N = 51) 

Antwoorden Frequentie %5 

Afhankelijk van de activiteit/inhoud/groep 14 27.45 
Dagelijks 21 41.18 
Wekelijks 3 5.88 
Zoveel mogelijk 3 5.88 
Veel 3 5.88 
Te weinig 4 7.84 
Niet van toepassing 3 5.88 

 

1.2. Hoe wordt zelfregulerend leren geïntegreerd in de klaspraktijk?  

De leerkrachten kregen de kans om in een open vraag uit te leggen hoe ze zelfregulerend leren 

integreren in hun klaspraktijk. Deze vraag werd door 100 leerkrachten beantwoord (62%). De 

antwoorden werden opgedeeld in fragmenten en geclusterd in negen categorieën, die grotendeels 

aansluiten bij het theoretisch kader. Een overzicht en een omschrijving van de categorieën is te 

vinden in tabel 7. Bij elke categorie worden ook enkele voorbeelden gegeven, de frequentie en het 

percentage leerkrachten dat ZRL op die manier integreert. De aanpak van sommige leerkrachten 

hoort in meer dan één categorie thuis, hierdoor bedraagt de cumulatieve frequentie meer dan 100%. 

Tabel 7: Hoe wordt ZRL geïntegreerd? Overzicht en definiëring van de categorieën (N = 100)  

Omschrijving categorieën Voorbeelden Frequentie % 

Modeling & Scaffolding:  
De leerkracht treedt op als coach en gaat 
samen op weg met de leerlingen. De 
leerkracht toont strategieën voor en 

 De leerkracht laat de leerlingen de 
opdracht verwoorden. 

 De leerkracht houdt individuele 
gesprekken met de leerlingen. 

26 26 

                                                             
4
 Deze percentages werden berekend op het aantal leerkrachten dat een precieze tijdsduur aangaf (N = 59). 

5 Deze percentages werden berekend op het aantal leerkrachten dat geen precieze tijdsaanduiding gaf (N = 45). 
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verwoordt hierbij zijn denkproces. Deze 
ondersteuning wordt geleidelijk aan 
afgebouwd.  

 De leerkracht begeleidt de leerlingen 
die moeite hebben met leren. 

Zelfstandig leren:  
De leerlingen maken keuzes wat betreft het 
gebruik van strategieën, de plaats waar ze 
werken, wanneer en hoe lang ze aan iets 
werken, individueel of samen met anderen, 
enz.  

 Contractwerk 

 Begeleid zelfstandig leren (BZL) 

 Individueel werk  

 Zelfstudie 
49 49 

Complexe en betekenisvolle taken:  
De leerkracht geeft taken die interessant en 
uitdagend zijn, die verschillende stukken 
leerstof omvatten, waarmee verschillende 
doelstellingen kunnen bereikt worden en 
waarbij de leerlingen verschillende 
strategieën kunnen gebruiken en waaraan 
ze gedurende een langere periode kunnen 
werken.   

 Projectwerk  

 Een gestuurde probleemstelling 

 Hoekenwerk 

 De leerlingen krijgen de kans om zelf 
informatie op te zoeken en om het te 
presenteren aan de klas. 

46 46 

Coöperatief leren:  
De leerlingen werken samen, waardoor ze 
leren van elkaar en met elkaar. Tijdens de 
samenwerking modelleren ze hun 
strategieën voor hun medeleerlingen, die 
deze strategieën ook kunnen oppikken en 
gebruiken. 

 Groepswerk 

 Partnerwerk 

 Kringgesprek 

 De leerlingen geven uitleg aan elkaar. 25 25 

Evaluatie en reflectie:  
De leerlingen evalueren en reflecteren over 
hun leerproces en hun leerproduct.   

 De leerlingen verwoorden hun gevolgde 
denkpiste en wisselen leerervaringen 
uit.   

 Werken met correctiesleutels 

 Een klassikale bespreking over de 
aanpak van een taak 

26 26 

Directe instructie:  
De leerkracht geeft een expliciete instructie 
van strategieën. Er is ook sprake van directe 
instructie wanneer de leerkracht werkt met 
een vast uur ‘leren leren’ of bestaande 
boekjes of methodes rond ‘leren leren’.   

 Maandelijks een uur ‘leren leren’ in de 
planning voorzien. 

 Strategieën aanleren om te leren 
studeren  

 Bij het invullen van de agenda of een 
planningsbord 

30 30 

Klasoverstijgende initiatieven:  
Zelfregulerend leren wordt geïntegreerd 
door middel van initiatieven die het 
klasniveau overstijgen.  

 De ouders worden betrokken.  

 Er wordt klasdoorbrekend gewerkt. 

 Er wordt een leerlijn rond ZRL op 
schoolniveau ontwikkeld. 

4 4 

Vakspecifiek:  
De leerkracht integreert zelfregulerend leren 
in specifieke vakken.   

 Tijdens wereldoriëntatie 

 Tijdens wiskunde 

 Tijdens muzische vorming 

9 9 

Herhaling:  
De leerkracht herhaalt leerinhoud 
/strategieën, zodat die opgenomen worden 
in het langetermijngeheugen.  
 

 De leerkracht herhaalt de geleerde 
strategieën aan het begin van de les. 

 Gebruik van het BHV-model (Basis-
Herhaling-Verdieping) 

 Herhalingsvragen aan het einde van een 
thema 

5 5 
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Uit tabel 7 blijkt dat bijna de helft van de leerkrachten ZRL integreert aan de hand van zelfstandig 

leren (49%), heel vaak gaat het om contractwerk dat georganiseerd wordt. Ongeveer evenveel 

leerkrachten integreren ZRL door complexe en betekenisvolle taken te geven (46%). Hierbij gaat het 

om hoekenwerk dat georganiseerd wordt, aangepaste taken, projectwerk, enz. Bijna één derde van 

de leerkrachten leert expliciet strategieën aan via directe instructie (30%). Ongeveer één vierde 

hanteert modeling & scaffolding (26%), evenveel leerkrachten laten de leerlingen hun werk 

evalueren en erover reflecteren. Daarnaast is er ook één vierde van de leerkrachten die coöperatief 

leren zien als een mogelijkheid voor ‘leren leren’. 

2. De eindtermen ‘leren leren’ 

2.1. De integratie van de eindtermen ‘leren leren’ 

Gemiddeld gezien worden de eindtermen volgens de leerkrachten ‘eerder wel’ geïntegreerd in de 

klaspraktijk (M = 4.24). Er wordt het meest aandacht besteed aan eindterm 6 ‘de leerlingen kunnen 

op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende 

zelfvertrouwen, houding van openheid, kritische zin’ (M = 4.55) en het minst aan eindterm 1 ‘de 

leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te 

memoriseren’ (M = 3.86). Een t-test wees uit dat er een significant verschil is tussen de integratie van 

eindterm 1 en eindterm 6, t(161) = -8.414, p = 0.000. Eindterm 6 wordt meer geïntegreerd dan 

eindterm 1. Daarnaast moet opgemerkt worden dat ook de verschillen tussen de leerkrachten vrij 

groot zijn (SD > 0.7). Bij alle eindtermen werd de minimum- en maximumscore toegekend, behalve 

bij eindterm 6. 

Tabel 8: De mate waarin de eindtermen 'leren leren' geïntegreerd worden in de klaspraktijk volgens de 
leerkrachten (N=162) 

Eindtermen ‘leren leren’ M SD Min Max 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 
betekenis te geven en te memoriseren. 3.86 0.99 1 6 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 
informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 4.17 1.06 1 6 

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie 
(ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 3.99 1.10 1 6 

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 
inzichtelijke wijze oplossen. 4.49 0.88 1 6 

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken en 
opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces controleren en 
bijsturen. 

4.36 1.00 1 6 

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, efficiëntie, 
wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding van openheid, 
kritische zin. 

4.55 0.88 2 6 

Totaal alle eindtermen  4.24 0.77 1.50 5.67 
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Wanneer de correlatie tussen de integratie van de eindtermen ‘leren leren’ en de integratie van ZRL 

onderzocht wordt, dan blijkt dat er een positief verband is (r = 0.620, p = 0.000). Hoe meer de 

eindtermen ‘leren leren’ geïntegreerd worden, hoe meer zelfregulerend leren geïntegreerd wordt. 

2.2. De mate waarin de eindtermen ‘leren leren’ bereikt worden  

Gemiddeld gezien gaan de leerkrachten eerder akkoord met de stelling of ze met de meerderheid 

van hun leerlingen de eindtermen ‘leren leren’ bereiken (M = 4.12). Eindterm 6 ‘de leerlingen kunnen 

op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende 

zelfvertrouwen, houding van openheid, kritische zin’ wordt het meest bereikt volgens de 

leerkrachten (M = 4.26) en eindterm 3 ‘de leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende 

informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken’ wordt volgens de leerkrachten het 

minst bereikt (M = 3.93). Een t-test wees uit dat er een significant verschil is tussen de mate waarin 

eindterm 3 en eindterm 6 bereikt worden (t(161)= -4.536, p = 0.000). Eindterm 6 wordt volgens de 

perceptie van de leerkrachten meer bereikt dan eindterm 3. Daarnaast moet opnieuw opgemerkt 

worden dat de verschillen tussen de leerkrachten, in de mate waarin ze menen de eindtermen ‘leren 

leren’ te bereiken, vrij groot zijn (SD > 0.7). Bij bijna alle eindtermen werd de minimum- en 

maximumscore toegekend, behalve bij eindtermen 2 en 3. 

Tabel 9: De mate waarin de eindtermen 'leren leren' met de meerderheid van de leerlingen bereikt worden 
volgens de leerkrachten (N=162) 

Eindtermen ‘leren leren’ M SD Min Max 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 
betekenis te geven en te memoriseren. 

3.98 0.96 1 6 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 
informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 

4.09 0.94 1 5 

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie 
(ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 

3.93 0.91 1 5 

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 
inzichtelijke wijze oplossen. 

4.27 0.85 1 6 

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken en 
opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces controleren en 
bijsturen. 

4.19 0.96 1 6 

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, 
efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding van 
openheid, kritische zin. 

4.26 0.94 1 6 

Totaal alle eindtermen  4.12 0.73 1.00 5.33 

2.3. Suggesties met betrekking tot de eindtermen ‘leren leren’ 

De leerkrachten kregen de kans om eventuele suggesties voor de eindtermen ‘leren leren’ te 

formuleren. De meeste leerkrachten vulden deze vraag niet in of gaven aan dat ze geen suggesties 

hadden (94%).  
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Twee leerkrachten gaven elk een suggestie voor een extra eindterm ‘leren leren’, namelijk: ‘de 

leerlingen kunnen zichzelf in vraag stellen betreffende hun studiehouding’ en ‘de leerlingen kunnen 

zelfstandig notities nemen tijdens de les’. Één leerkracht geeft aan dat er concrete suggesties zouden 

moeten gegeven worden m.b.t. de bestaande eindtermen ‘leren leren’, dat er een verticale leerlijn 

zou moeten voorzien worden en dat er handvaten moeten aangereikt worden voor het evalueren 

van ‘leren leren’. De overige negen leerkrachten gaven enkele opmerkingen met betrekking tot de 

huidige eindtermen ‘leren leren’, namelijk dat er moet rekening gehouden worden met de leeftijd en 

de verschillen tussen de leerlingen, dat men niet te veel van de leerlingen mag verwachten, dat 

‘leren leren’ moeilijk is voor minder begaafde leerlingen, dat deze eindtermen nog meer moeten 

geïntegreerd worden, dat ‘leren leren’ in kleine stapjes moet aangepakt worden, dat er in de eerste 

en tweede graad al meer aandacht moet zijn voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de 

leerlingen, dat we leerlingen moeten bewust maken van hun latere taak, dat een totaalaanpak vanuit 

de belevingswereld van de leerlingen belangrijk is en tot slot dat vooral de bereidheid en de 

motivatie tot levenslang leren essentieel zijn.  

3. Beïnvloedende factoren bij de integratie van zelfregulerend leren 

Aansluitend op het theoretisch kader werd er bij de beïnvloedende factoren een onderscheid 

gemaakt tussen factoren op leerkracht-, klas- en schoolniveau die een invloed hebben op de 

integratie van zelfregulerend leren6. Deze factoren worden hierna achtereenvolgens besproken. 

3.1. Beïnvloedende factoren op leerkrachtniveau 

Op het niveau van de leerkracht werd de invloed van persoonlijke factoren, onderwijsopvattingen en 

het belang van ‘leren leren’ nagegaan. Daarnaast worden ook de stimulansen en hinderpalen 

weergegeven die de leerkrachten ervaren. 

3.1.1. Persoonlijke factoren 

Er werden vijf persoonlijke factoren onderzocht. Een eerste achtergrondkenmerk van de 

leerkrachten is het geslacht. In de steekproef gaat het om 83% vrouwen en 17% mannen. Daarnaast 

werd het effect van de leeftijd van de leerkracht nagegaan, uitgedrukt in jaren. De gemiddelde 

leeftijd is 39.2 jaar. Een derde persoonlijke factor is de onderwijservaring van de leerkracht. Deze 

ervaring is uitgedrukt in het aantal jaren dat de leerkracht reeds in het onderwijs werkzaam is. De 

gemiddelde onderwijservaring is 17.6 jaar. Hierbij aansluitend werd ook de leerjaarervaring 

                                                             
6 Dit theoretisch onderscheid werd zoveel mogelijk aangehouden om de beschrijving van de resultaten te 
structureren, maar soms was dit in de praktijk niet altijd mogelijk. Indien dit het geval was, wordt dit 
aangegeven in de tekst. 
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onderzocht. Dit is het aantal jaar ervaring dat de leerkracht heeft in het leerjaar waaraan hij of zij les 

geeft. De gemiddelde leerjaarervaring is 8.1 jaar. Ten slotte werd ook de invloed van de werkdruk die 

de leerkrachten ervaren, nagegaan. Iets meer dan de helft van de leerkrachten (56%) ervaart een 

matige werkdruk en ongeveer een kwart van de leerkrachten (27%) ervaart veel werkdruk. In tabel 

10Tabel 10 wordt een overzicht van de beschrijvende statistiek van deze variabelen weergeven. 

Tabel 10: Beschrijvende statistiek van de persoonlijke factoren (N = 162) 

Kenmerk  Frequentie M % 

Geslacht Mannelijk 28  17.28 
 Vrouwelijk 134  82.71 

Leeftijd   39.21  
 ≤ 30 jaar 40  24.69 
 31-40 jaar 46  28.39 
 41-50 jaar 51  31.48 
 ≥ 51 jaar 25  15.43 

Aantal jaar dienst in het onderwijs   17.61  
 ≤ 10 jaar 53  32.72 
 11-20 jaar 44  27.16 
 21-30 jaar 42  25.93 
 ≥ 31 jaar 23  14.20 

Aantal jaar ervaring in het huidige leerjaar   8.08  
 ≤ 10 jaar 121  74.69 
 11-20 jaar 31  19.14 
 21-30 jaar 5  3.09 
 ≥ 31 jaar 5  3.09 

Werkdruk     
 Geen 2  1.23 
 Heel weinig 4  2.47 
 Weinig 21  12.96 
 Matig 91  56.17 
 Veel 44  27.16 

Er werd een mancova uitgevoerd met als afhankelijke variabelen de drie subschalen van de SRLIT 

(voorbereiding-, uitvoering- en evaluatieschaal) en als onafhankelijke variabelen de vijf 

achtergrondkenmerken van de leerkracht. Uit de multivariate testen7 blijkt dat geen enkele 

persoonlijke factor een significant effect heeft op de integratie van ZRL: geslacht, F(3, 154) = 0.465, p  

= 0.707; leeftijd, F (3, 154) = 0.672, p = 0.571; onderwijservaring, F(3, 154) = 0.211, p = 0.889; 

leerjaarervaring, F(3, 154) = 0.707, p = 0.549; werkdruk, F(3, 154) = 0.846, p = 0.470. 

3.1.2. Onderwijsopvattingen 

De onderwijsopvattingen van de leerkrachten werden gemeten aan de hand van de BPES, die bestaat 

uit de transmissieve en de ontwikkelingsgerichte schaal. De gemiddelde score voor de transmissieve 

schaal is 3.39 en 3.78 voor de ontwikkelingsgerichte schaal. Een t-test geeft aan dat er een significant 

                                                             
7 Alle multivariate F-toetsen zijn gebaseerd o Wilks’ Lambda. 
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verschil is tussen beide gemiddeldes, t(161) = -8.841, p = 0.000. De leerkrachten hebben dus eerder 

een ontwikkelingsgerichte onderwijsopvatting dan een transmissieve onderwijsopvatting. 

Tabel 11: Beschrijvende statistiek van de onderwijsopvattingen (N=162) 

 M SD Min Max 

Transmissieve schaal 3.39 0.41 2.44 4.56 
Ontwikkelingsgerichte schaal 3.78 0.41 2.33 4.78 

Een multivariate regressie-analyse werd uitgevoerd met als afhankelijke variabelen de drie 

subschalen van de SRLIT (voorbereiding-, uitvoering- en evaluatieschaal) en als onafhankelijke 

variabelen de twee subschalen van de BPES (transmissieve en ontwikkelingsgerichte schaal). Uit de 

multivariate testen blijkt dat de ontwikkelingsgerichte schaal een significant effect heeft op de 

integratie van zelfregulerend leren, F(3, 157) = 6.363, p = 0.000. De univariate testen geven aan dat 

dit effect samenhangt met de score op de voorbereidingschaal (F(1, 159) = 19.292, p = 0.000) en de 

score op de evaluatieschaal (F(1, 159) = 4.149, p = 0.043). De score op de uitvoeringschaal heeft een 

marginaal significant effect, F(1, 159) = 3.839, p = 0.052. Hoe meer de leerkrachten een 

ontwikkelingsgerichte opvatting hebben, hoe meer ze ZRL integreren. Uit de multivariate testen blijkt 

dat de transmissieve schaal geen significant effect heeft, F (3, 157) = 0.611, p = 0.609.  

3.1.3. Belang van ‘leren leren’ 

Er werd ook onderzocht of de mate waarin leerkrachten de eindtermen ‘leren leren’ belangrijk 

vinden een invloed heeft op de integratie van zelfregulerend leren. Uit de vragenlijst blijkt dat de 

leerkrachten deze eindtermen gemiddeld gezien belangrijk vinden (M = 4.76). Ze vinden eindterm 6 

‘De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, 

voldoende zelfvertrouwen, houding van openheid, kritische zin.’ het meest belangrijk (M = 5.15) en 

eindterm 1 ‘De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven 

en te memoriseren.’ het minst belangrijk (M = 3.98). Een t-test wees uit dat er een significant verschil 

is tussen de mate waarin leerkrachten eindterm 1 en eindterm 6 belangrijk vinden (t(161) = -13.490, 

p = 0.000). De leerkrachten vinden eindterm 6 belangrijker dan eindterm 1. Daarnaast moet opnieuw 

opgemerkt worden dat de verschillen tussen de leerkrachten in de mate waarin ze de eindtermen 

‘leren leren’ belangrijk vinden vrij groot is (SD > 0.7). Bij alle eindtermen werd de minimum- en de 

maximumscore toegekend, behalve bij eindterm 2. 

Tabel 12: De mate waarin de leerkrachten de eindtermen 'leren leren' belangrijk vinden (N=162) 

Eindtermen ‘leren leren’ M SD Min Max 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 
betekenis te geven en te memoriseren. 

3.98 0.99 1 6 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 
informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 

4.85 0.99 2 6 
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3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie 
(ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 

4.63 0.94 1 6 

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 
inzichtelijke wijze oplossen. 

4.99 0.95 1 6 

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken en 
opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces controleren en 
bijsturen. 

4.96 0.95 1 6 

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, 
efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding van 
openheid, kritische zin. 

5.15 0.97 1 6 

Totaal alle eindtermen (N=162) 4.76 0.77 1.67 6 

Daarnaast werd ook onderzocht of in welke mate de leerkrachten akkoord gaan met de stelling ‘Mijn 

leerlingen zijn te jong om aan zelfregulerend leren te werken’. Gemiddeld gezien neigt het antwoord 

van alle leerkrachten naar ‘eerder niet akkoord’ (M = 2.88). Een variantie-analyse wijst uit dat er een 

significant verschil is tussen de mening van leerkrachten die in de eerste, tweede of derde graad les 

geven, F(2, 155) = 8.409, p = 0.000. De leerkrachten die voor een jongere groep staan, gaan meer 

akkoord met de stelling dan de leerkrachten die voor een oudere groep staan. 

Tabel 13: Beschrijvende statistiek per graad bij de stelling 'Mijn leerlingen zijn te jong om aan zelfregulerend 
leren te werken' (N = 162) 

 M SD Min Max 

Eerste graad 3.40 1.47 1 6 
Tweede graad 2.69 1.10 1 4 
Derde graad 2.47 1.04 1 5 

Totaal 2.88 1.30 1 6 

Er werd een multivariate regressie-analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabelen de drie 

subschalen van de SRLIT (voorbereiding-, uitvoering- en evaluatieschaal) en als onafhankelijke 

variabelen de mate waarin de leerkrachten de eindtermen ‘leren leren’ belangrijk vinden en de mate 

waarin ze de leerlingen te jong vinden om aan zelfregulerend leren te werken. Uit de multivariate 

testen blijkt dat beide variabelen een significant effect hebben op de integratie van zelfregulerend 

leren, respectievelijk F(3, 153) = 4.321, p = 0.006 en F(3, 153) = 12.076, p = 0.000. Uit de univariate 

testen blijkt dat de mate waarin leerkrachten de eindtermen belangrijk vinden, samenhangt met de 

score op de evaluatieschaal (F(1, 155) = 8.519, p = 0.16) en de score op de uitvoeringschaal. Het 

effect op de voorbereidingschaal is niet significant, F(1, 155) = 0.224, p = 0.637. Hoe belangrijker de 

leerkrachten de eindtermen ‘leren leren’ vinden, hoe meer ze ZRL integreren tijdens de uitvoerings- 

en evaluatiefase van het leerproces. De mate waarin ze de leerlingen te jong vinden hangt samen 

met de drie subschalen: de score op de uitvoeringschaal (F1, 155) = 34.377, p = 0.000), de score op 

de evaluatieschaal (F(1, 155) = 12.313, p = 0.001) en de score op de voorbereidingschaal (F(1, 155) = 

8.595, p = 0.004) zijn alle drie significant. Hoe meer de leerkrachten ervan overtuigd zijn dat hun 
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leerlingen te jong zijn om aan zelfregulerend leren te werken, hoe minder ze ZRL integreren in de 

klaspraktijk. 

3.1.4. Stimulansen bij zelfregulerend leren 

De leerkrachten kregen de kans om in een open vraag aan te geven wat voor hen de belangrijkste 

stimulansen zijn om zelfregulerend leren te integreren in hun klaspraktijk. Deze vraag werd door 82 

leerkrachten beantwoord (51%). De antwoorden werden opgedeeld in fragmenten en geclusterd in 

categorieën. Er worden vier hoofdcategorieën onderscheiden, waarvan er twee ingedeeld zijn in 

subcategorieën. Een overzicht en een omschrijving van de categorieën is te vinden in tabel 14. 

Sommige leerkrachten gaven een antwoord dat behoort tot meer dan één subcategorie; de 

cumulatieve frequentie en de procenten voor de subcategorieën bedragen hierdoor meer dan die 

van de hoofdcategorie.  

Tabel 14: Stimulansen bij ZRL: overzicht en definiëring van de categorieën (N = 82) 

Omschrijving categorieën Frequentie % 

ZRL is positief voor de groei en ontwikkeling van de leerlingen 66 75.00 

Zelfstandigheid: door ZRL worden de leerlingen zelfstandig, ze leren zelfstandig leren 
en werken. 

25 30.49 

Overgang secundair onderwijs: door ZRL wordt de overgang naar het secundair 
onderwijs bevorderd. 

13 15.85 

De toekomst: door ZRL worden de leerlingen beter voorbereid op de toekomst, de 
volwassenheid en onze maatschappij.  

17 20.73 

Eigenschappen van ZRL: door ZRL leren de leerlingen organiseren, plannen, 
informatie opzoeken, problemen oplossen, evalueren, reflecteren en zich bijsturen.  

11 13.41 

Persoonlijkheidsontwikkeling: door ZRL ontwikkelen leerlingen hun karakter en 
bouwen ze waarden op: ze leren kritisch zijn, bouwen zelfvertrouwen op, leren 
omgaan met kritiek en beperkingen, ontwikkelen verantwoordelijkheidszin, leren 
doorzetten,… 

5 6.10 

Motivatie van de leerlingen: leerlingen vinden ZRL leuk, het sluit aan bij hun 
interessewereld, het is kindgericht, er zijn aangepaste taken, ze krijgen de kans om 
zelf keuzes te maken, ze mogen materialen meebrengen,… 

14 17.07 

Leermethode: de manier van leren bij ZRL: de leerlingen werken samen, ze leren van 
elkaar, fouten maken mag, ze leren uit fouten, ze leren al doende, ‘wat je zelf doet, 
daarvoor zet je je meer in, het blijft beter hangen en je past het  vlugger toe in andere 
omstandigheden’. 

12 14.63 

Extra kansen: bij ZRL worden kansen gecreëerd voor leerlingen die ze thuis niet 
krijgen, voor extra begeleiding bij kinderen met leermoeilijkheden, voor de knappe 
leerlingen die in het lager onderwijs geen moeite hebben met leren,… 

6 7.32 

Het nut van zelfregulerend leren:  de zin van ZRL ervaren in het dagelijks leven. 7 8.43 

Houding van de leerkracht  

De houding van de leerkrachten t.o.v. ZRL: als leerkracht achter ZRL staan, vertrouwd 
zijn met de eindtermen ‘leren leren’, tijd maken voor ZRL, blijven volhouden bij het 
integreren van ZRL, iets durven eisen van de leerlingen, hen positief bevestigen bij 
ZRL, bemoedigend zijn,…  

13 15.85 
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Extra ondersteuning voor de leerkracht 6 6.82 

Materiële ondersteuning: meer materiële ondersteuning zou een stimulans zijn om 
ZRL te integreren, bv. een goede agenda, media om informatie op te zoeken 
(internet, boeken,…), taken met een zelfcorrectie,… 

4 4.88 

Inhoudelijke ondersteuning: navorming rond ZRL, tips krijgen over hoe je kan werken 
aan ‘leren leren’, teamoverleg, een uitgewerkt systeem voor contractwerk op 
schoolniveau,… 

3 3.66 

Stimulansen door de leerlingen  

De stimulans om ZRL te integreren ligt in de leerlingen zelf: het enthousiasme van de 
leerlingen, ze actief aan het werk zien, als leerkracht dichter bij de leerlingen staan, 
ervaren dat je als leerkracht overbodig wordt als ze goed samenwerken,… 

3 3.66 

Wanneer de hoofdcategorieën beschouwd worden, dan blijkt dat de hoofdcategorie ‘ZRL is positief 

voor de groei en ontwikkeling van de leerlingen’ de grootste en meest aangegeven hoofdcategorie is 

(75%). Wanneer specifiek naar de subcategorieën gekeken wordt dan blijkt dat bijna een derde (30%) 

van de leerkrachten aangeeft dat ze ZRL willen integreren omdat het de zelfstandigheid van de 

leerlingen bevordert. Andere belangrijke stimulansen zijn dat ZRL de leerlingen voorbereidt op de 

toekomst (21%), de leerlingen motiveert (17%), de overgang naar het secundair onderwijs bevordert 

(16%) en de manier van leren bij ZRL (15%). Ook de houding van de leerkracht zelf blijkt belangrijk te 

zijn bij de integratie van ZRL (16%). Uit de antwoorden wordt duidelijk dat de leerkrachten niet enkel 

stimulansen aanhaalden op leerkrachtniveau, maar ook op schoolniveau (bv. materiële en 

inhoudelijke ondersteuning). 

3.1.5. Hinderpalen bij zelfregulerend leren 

De leerkrachten kregen de kans om naast de stimulansen ook aan te geven wat de hinderpalen zijn 

bij het integreren van zelfregulerend leren. Deze vraag werd door 108 leerkrachten beantwoord 

(67%). De respons is dus beduidend hoger (16% meer) dan bij de stimulansen van ZRL. De 

antwoorden werden opgedeeld in fragmenten en geclusterd in negen categorieën. Een overzicht en 

een omschrijving van de categorieën is te vinden in tabel 15. Sommige leerkrachten gaven meer dan 

één hinderpaal aan, hierdoor bedraagt de cumulatieve frequentie dus meer dan 100%. 

Tabel 15: Hinderpalen bij ZRL: overzicht en definiëring van de categorieën (N = 108) 

Omschrijving categorieën Frequentie % 

Tijdsgebrek en werkdruk:  
Er is te weinig tijd om ZRL te integreren door een overvol leerplan, te veel 
nevenactiviteiten en naschoolse activiteiten. Bovendien vraagt ZRL veel van een 
leerkracht (veel geduld, kunnen omgaan met de drukte in de klas); er wordt te veel van 
bovenaf opgelegd, leerkrachten worden overbevraagd. 

44 40.74 

Diversiteit:  
De diversiteit tussen de leerlingen: leerlingen hebben een verschillend 
intelligentieniveau (‘ZRL is enkel voor knappe leerlingen’), verschillende voorkennis, 
sociale achtergrond en thuissituatie. Sommige leerlingen hebben onvoldoende 

34 31.48 
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zelfvertrouwen, hebben leesmoeilijkheden, zijn lui, zijn te weinig zelfstandig, hebben 
te weinig verantwoordelijkheid, zijn weinig gemotiveerd, ervaren tijdsdruk,… waardoor 
ZRL moeilijk lukt. 

Leeftijd:  
De leerlingen zijn nog te jong voor zelfregulerend leren.  

17 15.74 

Praktische en materiële en belemmeringen:  
Vaste uurroosters, administratief werk, gebrek aan middelen en ruimte om ZRL te 
integreren, bv. media om informatie op te zoeken, handboeken die niet afgestemd zijn 
op ZRL,…  

12 11.11 

Grootte van de klasgroep:  
In een klas met veel leerlingen is ZRL moeilijker om te integreren, bv. op vlak van 
organisatie, het overzicht en de orde bewaren.  

12 11.11 

Te weinig vertrouwdheid met ZRL:  
Gebrek aan informatie m.b.t. ZRL,  angst om niet te voldoen aan de eindtermen, hoe 
evalueer je ZRL? Wie leert ZRL aan de leerkracht? 

12 11.11 

Geen onmiddellijk resultaat:  
ZRL vraagt veel inspanningen, maar je pikt er niet onmiddellijk de vruchten van.  

3 2.78 

Druk van ouders:  
Sommige ouders vinden de resultaten die hun kinderen behalen, belangrijker dan het 
proces dat ze afleggen. 

1 0.93 

Geen hinderpalen: 
Er zijn geen hinderpalen bij het integreren van ZRL. 

6 5.56 

Gebrek aan tijd en werkdruk (41%) en te veel diversiteit in de klasgroep (32%) worden door de 

leerkrachten het meest gerapporteerd als hinderpaal bij het integreren van zelfregulerend leren. Een 

derde belangrijke hinderpaal is dat 16% van de leerkracht hun leerlingen te jong vindt voor ZRL.  

Andere hinderpalen zijn praktische en materiële belemmeringen (11%), een te grote klasgroep om 

ZRL te integreren (11%) en het feit dat leerkrachten nog te weinig vertrouwd zijn met ZRL (11%). 

Toch zijn er een aantal leerkrachten (6%) die geen hinderpalen zien bij het integreren van ZRL. Uit de 

antwoorden van de leerkrachten wordt net als bij de stimulansen duidelijk dat er niet enkel 

hinderpalen op leerkrachtniveau worden aangehaald, maar ook op schoolniveau (bv. praktische en 

materiële belemmeringen en druk van ouders).   

3.2. Beïnvloedende factoren op klasniveau 

Op klasniveau werd de invloed van vier verschillende beïnvloedende factoren8 op de integratie van 

ZRL nagegaan. Een eerste factor is het aantal leerlingen per klas. De kleinste klas heeft 9 leerlingen, 

de grootste 31. Gemiddeld zijn er 19 leerlingen per klas (SD = 4.33). Een tweede factor is de graad 

waarin de leerlingen zitten (eerste, tweede of derde graad). Een derde factor is het percentage 

leerlingen per klas dat moeite heeft met leren. De leerkrachten rapporteren dat gemiddeld 29% van 

                                                             
8
 De term factor wordt hier gebruikt om te verwijzen naar beïnvloedende elementen en verwijst dus niet per se 

naar een categorische variabele zoals in SPSS. 
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hun leerlingen leermoeilijkheden heeft. Een laatste factor is het percentage anderstalige leerlingen 

per klas. Gemiddeld gezien gaat het om 4% anderstalige leerlingen per klas. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat ongeveer twee derde van de leerkrachten (64%) geen anderstalige leerlingen in de klas 

heeft, één vijfde (20%) één anderstalige leerling, de overige leerkrachten (16%) hebben twee of meer 

anderstaligen in de klas .  

Tabel 16: Overzicht en beschrijvende statistiek bij de beïnvloedende factoren op klasniveau (N = 162) 

 M SD Minimum Maximum 

Aantal leerlingen per klas 19.26 4.33 9 31 

Graad (eerste, tweede en derde graad)  - - - - 

Percentage leerlingen met 
leermoeilijkheden 

28.75 13.68 8.33 100.00 

Percentage anderstalige leerlingen 4.30 10.13 0.00 100.00 

Er werd een mancova uitgevoerd met als afhankelijke variabelen de drie subschalen van de SRLIT 

(voorbereiding-, uitvoering- en evaluatieschaal) en als onafhankelijke variabelen de vier factoren op 

klasniveau. De graad waarin de leerlingen zitten, heeft een significant effect op de integratie van ZRL, 

F(6, 308) = 11.665, p = 0.000. De univariate toetsen suggereren dat dit effect samenhangt met zowel 

de score op de voorbereidingschaal (F(2, 156) = 4.365, p = 0.014), de score op de uitvoeringschaal 

(F(2, 156) = 33.435, p = 0.000), als de score op de evaluatieschaal (F(2, 156) = 7.860, p = 0.001). De 

integratie van zelfregulerend leren is tijdens de voorbereidings- en de uitvoeringsfase van het 

leerproces het grootst bij de oudste leerlingen.  

Tabel 17: De SRLIT-score van de drie subschalen per graad (N = 162) 

 Graad M SD N 

Voorbereidingschaal Eerste graad 2.96 0.67 58 
 Tweede graad 3.22 0.78 54 
 Derde graad 3.31 0.61 50 
 Totaal 3.15 0.71 162 

Uitvoeringschaal Eerste graad 2.62 0.79 58 
 Tweede graad 3.40 0.70 54 
 Derde graad 3.80 0.68 50 
 Totaal 3.24 0.88 162 

Evaluatieschaal Eerste graad 2.94 0.82 58 
 Tweede graad 3.49 0.72 54 
 Derde graad 3.29 0.66 50 
 Totaal 3.23 0.77 162 

Daarnaast heeft ook het aantal leerlingen per klas een significante invloed, F(3, 154)= 3.195, p = 

0.025. De univariate toetsen geven aan dat dit effect samenhangt met de score op de 

uitvoeringschaal (F(1, 156) = 4.156, p = 0.043) en de evaluatieschaal (F(1, 156) = 7.656, p = 0.006). 

Hoe minder leerlingen in de klas, hoe meer zelfregulerend leren geïntegreerd wordt tijdens de 

uitvoerings- en evaluatiefase van het leerproces. Het percentage leerlingen met leermoeilijkheden 
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heeft geen effect op de integratie van ZRL (F(3, 154) = 1.528, p = 0.210), net als het percentage 

anderstalige leerlingen (F(3, 154)= 0.724, p = 0.539). 

3.3. Beïnvloedende factoren op schoolniveau 

Aan de hand van de analyse van de interviews met de vijf scholen worden in deze rubriek de 

beïnvloedende factoren op schoolniveau besproken die ervoor zorgen dat leerkrachten al dan niet 

zelfregulerend leren integreren in hun klaspraktijk. Er wordt eerst ingegaan op de stimulerende 

factoren en vervolgens op de hinderpalen. Tot slot wordt de evaluatie van het huidig beleid van de 

scholen rond ‘leren leren’ en hun toekomstplannen hieromtrent besproken. 

3.3.1. Stimulerende factoren 

Tijdens het interview werd gevraagd om een aantal stimulerende factoren vanuit de literatuurstudie 

te ordenen van meest belangrijk (1) naar minst belangrijk (9). Een overzicht is te vinden in tabel 

18Tabel 18. Uit deze tabel blijkt dat het ontwikkelen of het hebben van een visie rond ‘leren leren’ 

gemiddeld gezien als de belangrijkste stimulerende factor wordt beschouwd door de vijf scholen (M 

= 2.8). Andere belangrijke factoren zijn: het creëren van een breed draagvlak, de communicatie 

omtrent de innovatie van ‘leren leren’ en de mate waarin de leerkrachten participeren in de 

besluitvorming (M = 3.8). Ondersteuning op vlak van schoolorganisatie (M = 7.3) en ondersteuning 

op vlak van infrastructuur en leer- en evaluatiemiddelen (M = 8.3) worden als minst belangrijk 

beschouwd. De inhoudelijke invulling van deze stimulerende factoren wordt hierna besproken. 

Tabel 18: De mate van belangrijkheid van stimulerende factoren bij de integratie van ZRL (N = 5) 

Stimulerende factoren M SD Min Max 

Visie  2.8 1.48 1 5 

Breed draagvlak 3.8 1.64 1 5 

Participatie in besluitvormingsprocessen 3.8 2.49 2 7 

Communicatie  3.8 2.17 1 7 

Professionele ontwikkeling van leerkrachten 4.8 3.27 1 9 

Schoolcultuur met een samenwerkingsklimaat 4.8 3.19 1 9 

Directie  5.6 1.95 3 8 

Ondersteuning op vlak van schoolorganisatie 7.3 1.40 6 9 

Ondersteuning op vlak van infrastructuur en 
leer- en evaluatiematerialen  8.3 0.45 8 9 

Mate van belangrijkheid: 1 = meest belangrijk, 9 = minst belangrijk 
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Visie 

Uit de interviews bleek dat vier van de vijf scholen bezig waren met een visie rond ‘leren leren’ uit te 

werken. De ontwikkeling van een visie rond ‘leren leren’ op de scholen is er gekomen naar aanleiding 

van verschillende gebeurtenissen. Bij de ene school was dit doordat er onduidelijkheid was rond 

huistaken en toetsen (N = 2), bij een andere school doordat er ergernissen van de leerkrachten en 

ouders waren omtrent de zelfstandigheid van de leerlingen (N = 1). Bij nog een andere school was de 

aanleiding een opleiding tot het werken met het instrumenteel verrijkingsprogramma van Feuerstein 

(VSPW Gent) die gevolgd werd door de directie.  

Bij een aantal scholen is het beleid rond ‘leren leren’ ontstaan op initiatief van de directie (N = 2). Bij 

deze scholen nam de directeur het voortouw: de directeur besliste dat het beleid rond ‘leren leren’ 

er hoe dan ook zou komen. De concrete uitwerking werd wel binnen het team besproken. In 

tegenstelling tot deze scholen is de visie bij een aantal andere scholen ontstaan op vraag van de 

leerkrachten en in overleg met de directie (N = 2). Deze scholen benadrukken dat er een sterke 

participatie is van de leerkrachten wanneer er beslissingen moeten genomen worden.  

Bij de meeste scholen is de visie rond ‘leren leren’ ingebed in een breder kader. Bij het merendeel 

van de scholen (N = 3) is dit breder kader het GOK-beleid van de school, hoewel er verschillende 

doelstellingen voorop stonden in hun GOK-beleid. Bij de ene school werd ‘leren leren’ bijvoorbeeld 

gekoppeld aan de doelstelling ‘preventie- en remediëring’, bij de andere aan ‘socio-emotionele 

ontwikkeling’. Bij één school werd de visie volledig ingebed in het instrumenteel 

verrijkingsprogramma (IVP) van Feuerstein. In deze school wordt er gewerkt met ‘acht goede 

leerhoudingen en dertien bouwstenen’9, die geleidelijk aan opgebouwd worden vanaf het eerste 

leerjaar.  

Alle scholen scharen zich achter de visie dat ‘leren leren’ zoveel mogelijk geïntegreerd moet worden 

in de dagdagelijkse klaspraktijk. De scholen zijn geen voorstander van aparte lesjes ‘leren leren’. Ze 

menen dat er een geleidelijke overgang moet zijn van sturing door de leerkracht naar zelfstandigheid 

van de leerlingen. In die zin is er al bij enkele scholen een volledige leerlijn rond ‘leren leren’ 

uitgewerkt (N = 3). Bij sommige scholen loopt deze leerlijn van de eerste kleuterklas tot en met het 

zesde leerjaar (N = 2), bij andere start de leerlijn pas in het eerste leerjaar (N = 1). Er zijn ook scholen 

                                                             
9 De acht goede leerhoudingen zijn: zelfregulering, bekwaamheidsgevoel, deelgenootschap, doelgerichtheid, 
openheid voor uitdagingen, bewustzijn van veranderbaarheid, zelfontplooiing en persoonlijke zingeving.  
De dertien bouwstenen voor zelfstandig leren zijn: aanpakgedrag, taalvaardigheid, ruimte- en tijdsbegrip, de 
aandacht kunnen richten, relevante informatie kunnen selecteren, geïntegreerd denken, analyseren, 
vergelijken, relaties leggen, het geheugen gebruiken, het principe vatten, het probleem kunnen identificeren 
en het voorstellingsvermogen gebruiken.  
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die nog geen volledige leerlijn voor ‘leren leren’ hebben uitgewerkt, maar wel al voor bepaalde 

onderdelen zoals bijvoorbeeld de agendawerking of het voorbereiden van toetsen (N = 2).  

Hoewel de visie van de scholen op ‘leren leren’ vrij gelijkaardig is, is er toch een verschil in 

uitwerking. Enerzijds zijn er scholen die hun visie eerst op papier uitwerken en ze daarna 

implementeren (N = 3), anderzijds zijn er scholen die ‘leren leren’ in de praktijk brengen, maar nog 

geen schriftelijke neerslag hiervan hebben (N = 2). Bij sommige scholen was ‘leren leren’ al sterk 

uitgewerkt (N = 3) en bij andere scholen (N = 2) ging het om enkele initiatieven, maar was er nog 

geen volledige uitwerking op schoolniveau.   

Concreet kreeg de visie rond ‘leren leren’ op de scholen vorm via verschillende werkvormen en 

initiatieven. De meeste scholen werken aan ‘leren leren’ door middel van hoekenwerk (N = 4), leren 

plannen via de agenda (N = 4), contractwerk (N = 3) en een uitgewerkt huiswerkbeleid (N = 3). Een 

aantal scholen zien coöperatief leren (N = 2) en het organiseren van studie na school (N = 2) als een 

opstap voor ‘leren leren’. 

Breed draagvlak 

Een breed draagvlak omvat de mate waarin de leerkrachten geïnteresseerd zijn en open staan voor 

zelfregulerend leren, de mate waarin ze over de nodige competenties beschikken, de ervaringen van 

de school met ‘leren leren’, enz. (Vlor, 2003). De scholen aanzien een breed draagvlak als een vrij 

belangrijke beïnvloedende factor op het feit of er al dan niet gewerkt wordt aan ‘leren leren’ (M = 

3.8). Dit draagvlak verschilt van school tot school. Sommige scholen vinden dat er een sterk draagvlak 

is (N = 1), andere dat er nog werk is om het draagvlak te vergroten (N = 1) en nog andere scholen 

menen dat er een draagvlak is, maar dat het bij nieuwe leerkrachten inspanningen vergt om hen ook 

mee te krijgen in de visie rond ‘leren leren’ (N = 2). 

Participatie in besluitvormingsprocessen en directie 

Participatie in besluitvormingsprocessen wordt eveneens als een belangrijkere stimulerende factor 

(M = 3.8) aangeduid. Zoals reeds aangegeven bij het ontstaan van de visie rond ‘leren leren’ zijn er 

scholen waar de beslissingen rond ‘leren leren’ van bovenaf genomen werden (top-down) (N = 2) en 

andere scholen waar er veel overleg gebeurt en de beslissingen voornamelijk vanuit het team 

genomen werden (bottom-up) (N = 3).  

De directeur wordt als een matig stimulerende factor beschouwd (M = 5.6). De scholen geven aan 

dat ze de directie wel belangrijk vinden, maar zeker niet de belangrijkste factor, omdat het 

uiteindelijk de leerkrachten zelf zijn, die ‘leren leren’ in hun klas moeten realiseren. Ze vinden wel dat 

het de taak van de directeur is om dit proces te ondersteunen. Een directeur verwoordt het als: “de 

directeur loopt voorop als het slecht gaat en achterop als het goed gaat”.  
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Communicatie 

Communicatie wordt ook aanzien als een vrij belangrijke stimulerende factor bij de integratie van ZRL 

(M = 3.8). Enerzijds werd bevraagd hoe de communicatie rond ‘leren leren’ naar de ouders toe 

gebeurt en anderzijds hoe deze communicatie naar de leerkrachten toe verloopt.   

Twee van de vijf scholen hebben een bevraging gedaan bij de ouders, bij het opstellen van hun visie 

rond ‘leren leren’. Ze vroegen hierbij om de mening en de voorkeur van de ouders o.a. met 

betrekking tot huiswerk en het voorbereiden van toetsen. In een aantal scholen wordt er in 

september een infoavond gegeven voor de ouders waarin de werking van de klas wordt toegelicht en 

waarbij er ook uitleg gegeven wordt over ‘leren leren’ (N = 3). Daarnaast zijn er scholen die 

maandelijks een nieuwsbrief schrijven waarin er af en toe iets over ‘leren leren’ staat, voornamelijk 

rond de toetsenperiode (N = 2).  

De communicatie over ‘leren leren’ naar de leerkrachten toe, gebeurt in alle scholen op 

vergaderingen en overlegmomenten. De school die werkt volgens de leer van Feuerstein is ook bezig 

met het aanmaken van een map voor vervangende leerkrachten, zodat ze op die manier kunnen 

communiceren over de aanpak van ‘leren leren’ op hun school.   

Professionele ontwikkeling  

In de meeste scholen wordt gewerkt aan de professionele ontwikkeling van de leerkrachten door hen 

navormingen te laten volgen rond ‘leren leren’ (N = 4). Deze scholen weten goed waar ze terecht 

kunnen voor nascholingen rond ‘leren leren’, o.a. bij het Eeckhoutcentrum (Kortrijk), hun eigen 

koepel (OVSG, VVKBaO,…), Abimo, GORK (Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrijk), enz.  

Twee scholen zijn momenteel bezig met het volgen van bijscholing. Deze navorming wordt gevolgd 

door de directeur of een leerkracht en daarna worden de opgedane ervaringen uitgewisseld binnen 

het team. De leerkrachten van de twee andere scholen volgden enkele jaren geleden een bijscholing 

in functie van ‘leren leren’. Bij de ene school ging het om een cursus rond het werken met het 

instrumenteel verrijkingsprogramma van Feuerstein, waar ze tevreden over zijn. De andere school 

meent dat het moeilijk is om geschikte bijscholingen te vinden, omdat de meeste navormingen erop 

gericht zijn om een methode voor te stellen, wat niet strookt met hun visie op ‘leren leren’. Daarom 

werken ze voornamelijk binnen het team aan de professionele ontwikkeling door regelmatig tips te 

geven. Eén school heeft tot nu toe nog niet aan de professionele ontwikkeling van de leerkrachten 

gewerkt in functie van ‘leren leren’, maar plant om dit eventueel volgend jaar te doen.  

Er werd ook gevraagd aan de scholen of ze bij de selectie van nieuwe leerkrachten rekening houden 

met hun innovatiegerichtheid, in functie van ‘leren leren’. De meeste scholen geven aan dat ze daar 

spijtig genoeg geen rekening mee kunnen houden door het systeem van ‘TADD’ en vaste 
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benoemingen en de scholengemeenschap10 (N = 4). Eén school gaf aan dat ze daar wel bewust 

rekening mee houden, omdat ze zo’n klein korps hebben (4-tal leerkrachten). Als zij een nieuwe 

leerkracht aanwerven heeft dit een veel grotere invloed op de werking van de school, dan bij grotere 

scholen.  

Een schoolcultuur met een samenwerkingsklimaat 

In de grotere scholen, waar er twee klassen zijn van elk leerjaar, vindt de samenwerking voornamelijk 

plaats tussen de leerkrachten van elk leerjaar. Er worden ook tips uitgewisseld of de leerkrachten 

zitten wekelijks samen om het programma voor de komende week te bespreken. In kleinere scholen 

is men veeleer genoodzaakt om klasdoorbrekend te werken, als de leerkrachten willen 

samenwerken. Op de drie kleinere scholen is dit het geval: leerkrachten van verschillende leerjaren 

laten hun leerlingen geregeld samenwerken. Ze vinden dit zelf een positieve zaak. Eén school gaf aan 

dat de leerkrachten momenteel aan het experimenteren zijn met verschillende vormen van tutoring 

tussen de leerlingen en dat ze deze mogelijkheden nog veel meer zouden moeten benutten. De 

kleinste school gaf aan dat er een heel goede samenwerking is, omdat er de hele dag door overleg is 

tijdens de pauzes. Dit is slechts mogelijk doordat ze een heel klein team hebben.  

Ondersteuning op vlak van schoolorganisatie 

De meeste scholen hebben geen speciale ondersteuning op vlak van de schoolorganisatie in functie 

van ‘leren leren’ (N = 3). Eén school opteert bewust voor heel flexibele lessenroosters: er worden 

vaak lessen gewisseld, soms worden twee of drie vakken samen gegeven, er wordt klasdoorbrekend 

gewerkt,… Ze geven expliciet aan dat dit mogelijk is omdat ze een kleine school zijn. In een andere 

school gaf men aan dat de mogelijkheden er zijn om flexibel om te springen met de 

schoolorganisatie, maar dat die kansen nog te weinig benut worden.  

Ondersteuning op vlak van infrastructuur, leer- en evaluatiematerialen 

Deze ondersteuning wordt globaal gezien niet als prioritair beschouwd. Men vindt het belangrijker 

dat er een visie is, dat leerkrachten er achter staan en gemotiveerd zijn om aan ‘leren leren’ te 

werken. Tijdens een interview merkt iemand op dat: “als je wil, kan je altijd aan ‘leren leren’ werken, 

gebrek aan een goede infrastructuur of materialen mag geen excuus zijn om niet vernieuwend te 

werken”. 

                                                             
10 Wanneer een school uit de scholengemeenschap een nieuwe leerkracht nodig heeft, dan moeten ze 
voorrang geven aan de leerkrachten die reeds een TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) 
verworven hebben en dit recht willen laten gelden (Omzendbrief tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, 
2003). Door dit systeem is het vaak niet mogelijk om een andere leerkracht aan te werven, die beter past bij de 
visie van de school.  
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Op vlak van infrastructuur is er in de meeste scholen (N = 4) een computerklas voorzien die de 

leerkrachten onder andere kunnen gebruiken voor begeleid zelfstandig leren of om de leerlingen 

informatie te laten opzoeken. Alle scholen hebben ook een aantal computers in de klas die op om het 

even welk moment kunnen gebruikt worden. Eén school, die werkt met graadsklassen, heeft een 

aantal jaren geleden ervoor gekozen om de muren binnen de klas te laten weghalen, zodat ze nu 

heel grote klassen hebben en deze ruimte optimaal kunnen benutten voor onder andere hoekenwerk 

en een verbetertafel.  

Op vlak van leermaterialen wordt in een aantal scholen de agendawerking gebruikt om de leerlingen 

te leren plannen (N = 3). Men maakt hiervoor ofwel gebruik van een bestaande agenda of er wordt 

een agenda ontwikkeld met een opbouwende leerlijn. Er is ook één school die werkt met een week- 

en maandplanner. Daarnaast gebruiken sommige scholen een document van het CLB in verband met 

de overgang naar het secundair onderwijs (N = 2). Er is één school die echt materialen uitwerkt in 

functie van ‘leren leren’, dit is de school die werkt volgens de leer van Feuerstein. Voor elke 

‘bouwsteen’ en ‘goede leerhouding’ vertaalt de pedagogische begeleider de theorie naar de praktijk. 

Dit resulteert telkens in een bundel met een stuk theorie voor de leerkrachten, concrete lesideeën en 

oefeningen, met de bedoeling dat ze dit integreren in andere lessen.  

Alle scholen geven aan dat het moeilijk is om ‘leren leren’ te evalueren, net zoals andere 

leergebiedoverschrijdende doelen. Er wordt vaak een vorm van zachte evaluatie gebruikt, waarbij er 

dus geen punten gegeven worden, maar een systeem met minnen en plussen (--, -, + en ++) of een 

schaal van 1 tot 4.  

Aan de scholen werd ook gevraagd in welke mate bovenstaande stimulerende factoren aanwezig zijn 

op hun school. Een overzicht hiervan wordt weergegeven in tabel 19. De meest voorkomende 

factoren zijn: een ‘goede communicatie’, ‘participatie in de besluitvormingsprocessen’ en een 

‘schoolcultuur met een samenwerkingsklimaat’, (M = 4.4). Een breed draagvlak en ondersteuning op 

vlak van infrastructuur en leer- en evaluatiematerialen werden het laagst gescoord (M = 3.6). Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat alle factoren in beperkte tot sterke mate aanwezig zijn. 

Tabel 19: De mate waarin de stimulerende factoren op de scholen voorkomen (N = 5) 

Stimulerende factoren M SD Min Max 

Visie  3.8 0.84 3 5 

Breed draagvlak 3.6 0.89 3 5 

Participatie in besluitvormingsprocessen 4.4 0.55 4 5 

Communicatie  4.4 0.55 4 5 

Professionele ontwikkeling van leerkrachten 4 1.00 3 5 

Schoolcultuur met een samenwerkingsklimaat 4.4 0.89 3 5 
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Directie  4.2 0.84 3 5 

Ondersteuning op vlak van schoolorganisatie 3.8 1.10 2 5 

Ondersteuning op vlak van infrastructuur en 
leer- en evaluatiematerialen  

3.6 0.89 2 4 

Mate van aanwezigheid op school: 1 = niet aanwezig, 2 = beperkt aanwezig, 3 = matig aanwezig, 4 = aanwezig, 
5 = sterk aanwezig 
 

3.3.2. Hinderpalen 

Uit de interviews blijkt dat de scholen ‘veranderingsweerstand bij de leerkracht’ (M = 2.4) en 

‘traditie- en gewoontevorming’ (M = 2.7) als belangrijkste hinderpalen beschouwen, die ervoor 

zorgen dat leerkrachten niet werken aan zelfregulerend leren. ‘De verwachtingen en druk van 

ouders’ (M = 5.4) en ‘de eigen schoolse ervaringen van leerkrachten’ (M = 5.3) vinden ze de minst 

belangrijke hinderpalen. Er moet opgemerkt worden dat de meningen tussen de scholen sterk 

verschillen: de hinderpalen kregen soms heel uiteenlopende scores. Zo kreeg bijvoorbeeld, de 

hinderpaal ‘druk van de schoolcultuur’ zowel de minimum- als maximumscore. Een overzicht van de 

mate waarin de scholen bepaalde hinderpalen belangrijk vinden, wordt gegeven in tabel 2011. 

Tabel 20: De mate van belangrijkheid van hinderpalen bij de integratie van ZRL (N = 5) 

Hinderpalen M SD Min Max 

Veranderingsweerstand  2.4 1.52 1 5 

Traditie- en gewoontevorming 2.7 1.99 1 6 

Sociale en culturele achtergrond van de 
leerkracht 3.3 1.48 1 5 

Gebrek aan tijd door een overladen curriculum 4.3 2.23 1 7 

Druk van de schoolcultuur 4.6 2.30 1 7 

Eigen schoolse ervaringen van de leerkracht 5.3 1.92 3 7 

Verwachtingen/druk van ouders 5.4 1.14 4 7 

Mate van belangrijkheid: 1 = meest belangrijk, 7 = minst belangrijk 

Veranderingsweerstand en traditie- en gewoontevorming 

In de meeste scholen wordt veranderingsweerstand en traditie- en gewoontevorming als een 

belangrijke hinderpaal aanzien (N = 4). Een aantal scholen ondervinden dat leerkrachten die zelf 

kinderen hebben, vaker het nut inzien van ‘leren leren’ en dit vlugger integreren in hun lesgeven (N = 

2). Een andere school geeft aan dat het in veel scholen de gewoonte is dat leerkrachten hun vaste 

klas hebben, waardoor ze vastroesten in hun gewoontes. Deze school ziet vooral bij oudere 

leerkrachten veranderingsweerstand ontstaan.  

                                                             
11

 Bij de hinderpalen werden zowel factoren op schoolniveau (vb. druk van de ouders) als factoren op 
leerkrachtniveau (vb. eigen schoolse ervaringen) bevraagd. 
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Scholen pakken deze hinderpaal elk op hun eigen manier aan door onder andere overgangsperiodes 

in te voeren, door leerkrachten voldoende te laten ventileren, door op te scheppen met de aanpak 

van andere leerkrachten en via persoonlijke gesprekken. Hierbij aansluitend gaf een school aan dat 

leerkrachten vlugger een vernieuwing overnemen, wanneer alles vastgelegd wordt in een systeem 

dat moet gevolgd worden. De leerkrachten leren bijvoorbeeld de leerlingen plannen, omdat ze 

hiertoe verplicht worden door de agenda’s die op school gebruikt worden. Bij andere zaken is dit 

moeilijker, wanneer het erop aankomt dat de leerkracht zijn eigen gedrag echt moeten aanpassen, 

wat bij ‘leren leren’ het geval is.  

Sociale en culturele achtergrond van de leerkracht 

De sociale en culturele achtergrond wordt door de meeste scholen als een hinderpaal beschouwd bij 

de integratie van ‘leren leren’. Tegelijkertijd geven de scholen aan dat ze hier weinig aan kunnen 

veranderen.  

Gebrek aan tijd door een overladen curriculum 

De meningen van de scholen verschillen over de hinderpaal ‘gebrek aan tijd door een overladen 

curriculum’. Enerzijds zijn er scholen die aangeven dat het curriculum daadwerkelijk overladen is en 

anderzijds zijn er scholen die menen dat het om een schijnbaar overladen curriculum gaat. Volgens 

de eerste groep (N = 2) is het curriculum overladen in de hogere leerjaren, voornamelijk in het vijfde 

leerjaar en wordt er van leerkrachten steeds meer verwacht in vergelijking met vroeger. De andere 

groep (N = 3) meent dat leerkrachten gebrek aan tijd vaak als reden gebruikt wordt, maar dat dit niet 

altijd klopt: “Gebrek aan tijd wordt heel vaak gebruikt, maar dat is niet altijd waar. We zien dat ook 

aan dat coöperatief leren: als we zien hoeveel werk er uit handen van de leerkracht genomen wordt. 

Je krijgt ook echt tijd om te gaan kijken naar je kinderen en je leert ze enorm goed kennen daarbij. Die 

ervaring is ook heel belangrijk.”  Één van deze scholen meent dat het de taak van de school is om op 

dit vlak een ‘eye opener’ te zijn, zodat de leerkrachten gaan inzien dat het om een schijnbaar 

overladen curriculum gaat.   

Druk van de schoolcultuur 

De meerderheid van de scholen vindt dit een minder belangrijke hinderpaal (N = 4). Er is in geen 

enkele school een schoolcultuur aanwezig die niet open staat voor ‘leren leren’. Hier en daar is er wel 

één enkele leerkracht die minder open staat voor vernieuwing, maar dit heeft geen sterke invloed op 

de rest van het team of op de visie rond ‘leren leren’. De scholen menen wel dat die druk er bestaat 

voor nieuwe leerkrachten. Een nieuwe leerkracht kan niet zomaar de visie rond ‘leren leren’, waar 

jaren aan gewerkt is, veranderen. Het omgekeerde geldt ook: een leerkracht die aan ‘leren leren’ wil 

werken in een school waar dit geen prioriteit is, zal de druk van de schoolcultuur ondervinden. Mocht 
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er een druk bestaan, dan meent een school dat die het best kan aangepakt worden door de 

leerkrachten te laten ventileren en te luisteren naar wat ze te zeggen hebben in een informeel 

gesprek.  

Eigen schoolse ervaringen van de leerkracht 

De scholen geven aan dat dit niet onmiddellijk een hinderpaal is bij ‘leren leren’, dat de leerkrachten 

hier meestal niet op terug vallen. Een school geeft bijvoorbeeld aan dat ze in discussies weinig 

merken dat leerkrachten verwijzen naar hun eigen schoolse ervaringen. Wat ze wel ondervinden is 

verzuchting en frustraties bij zaken die de leerkrachten niet gehad hebben tijdens de 

lerarenopleiding. 

Verwachtingen en druk van ouders 

De scholen hebben verschillende meningen omtrent de verwachtingen en druk van ouders als 

hinderpaal bij de integratie van ZRL. Er zijn scholen die van mening zijn dat dit geen belangrijke 

hinderpaal is (N = 2). Andere scholen vinden dat er te vaak toegeven wordt aan de druk en 

verwachtingen van ouders (N = 2). Dit is zeker het geval bij jonge leerkrachten, omdat ze minder 

ervaring hebben en zich nog moeten bewijzen aan de ouders. Nog een andere school twijfelt of er 

eigenlijk wel druk van ouders bestaat. Ze menen dat dit door de scholen zelf in stand gehouden 

wordt.  

Wanneer alle hinderpalen beschouwd worden dan blijkt dat ‘traditie- en gewoontevorming’ en 

‘gebrek aan tijd’ het meest voorkomen op de scholen. Deze hinderpalen zijn matig aanwezig tot 

aanwezig (M = 3.6). De druk van de schoolcultuur (M = 1.8) en de eigen schoolse ervaringen van de 

leerkracht (M = 2.6) komen het minst voor. Een overzicht van de mate waarin hinderpalen op de 

scholen voorkomen wordt gegeven in tabel 21Tabel 21. 

Tabel 21: De mate waarin de hinderpalen op de scholen voorkomen (N = 5) 

Hinderpalen M SD Min Max 

Veranderingsweerstand  2.4 0.55 2 3 

Traditie- en gewoontevorming 3.6 0.55 3 4 

Sociale en culturele achtergrond van de 
leerkracht 

3.4 0.55 3 4 

Gebrek aan tijd door een overladen curriculum 3.6 1.14 2 5 

Druk van de schoolcultuur 1.8 0.84 1 3 

Eigen schoolse ervaringen van de leerkracht 2.6 0.55 2 3 

Verwachtingen/druk van ouders 2.6 1.14 1 4 

Mate van aanwezigheid op school: 1 = niet aanwezig, 2 = beperkt aanwezig, 3 = matig aanwezig, 4 = aanwezig, 
5 = sterk aanwezig 
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3.3.3. Evaluatie van het beleid rond ‘leren leren’ en toekomstplannen 

Evaluatie 

Het beleid rond ‘leren leren’ werd tot nu toe al op twee scholen geëvalueerd. In deze twee scholen 

zijn hiervoor vaste momenten ingepland. In een van deze scholen werd dit geëvalueerd in het kader 

van het GOK-beleid en gebeurden er bijsturingen. De andere scholen hebben hun beleid nog niet 

geëvalueerd, maar één school heeft dit wel al ingepland. Tijdens het interview werd aan de scholen 

gevraagd om aan te geven welke punten ze positief vinden aan hun beleid rond ‘leren leren’ en 

welke knelpunten ze nog hebben. In Tabel 22tabel 22 wordt hiervan een overzicht gegeven. 

Tabel 22: Overzicht van de positieve punten en de knelpunten in het beleid van de scholen rond 'leren leren' (N = 
5) 

 Positieve punten Knelpunten 

School 1 Aan de hand van tutoring wordt er aandacht 
besteed aan het leren van elkaar. Daarnaast 
wordt er gewerkt aan een sterke 
computerinput. 

Contactwerk, hoekenwerk en projectonderwijs 
moeten nog systematischer uitgewerkt worden. 

School 2 Op de school wordt er gewerkt met weektaken, 
zodat de leerlingen leren plannen. Voor de 
oudere leerlingen wordt er ook gewerkt met 
een maandplanning. Daarnaast wordt er 
jaarlijks een ouderinformatieavond 
georganiseerd waar de werking van de klas 
wordt toegelicht. 

Er moet een duidelijke leerlijn rond ‘leren leren’ 
op schoolniveau voorzien worden, waarbij er 
aandacht is voor een goede doorstroom. 

School 3 Alle taken worden gegeven op maat van het 
kind. De zelfstandigheid van de leerlingen 
wordt sterk bevorderd. Er wordt heel 
toekomstgericht gewerkt. De school hecht ook 
veel belang aan het behouden van de motivatie 
van de leerlingen voor levenslang leren.   

Er moet nog een goed evaluatie-instrument 
voor ‘leren leren’ voorzien worden. Daarnaast is 
het niet eenvoudig om nieuwe leerkrachten 
mee te krijgen in de visie rond ‘leren leren’.  

School 4 Er is een duidelijke leerlijn voor ‘leren leren’ 
voorzien. Het beleid sluit nauw aan bij de 
eindtermen ‘leren leren’.  

Er is een duidelijke visie, maar de leerkrachten 
staan nog niet allemaal op één lijn. 

School 5 Er is een goed uitgewerkte agendawerking. De 
leerlingen die moeilijkheden hebben met  
plannen worden hierdoor zeer vroeg 
gedetecteerd. Er is ook een goede omgang met 
schoolresultaten, er wordt geen nadruk gelegd 
op punten.  

Er is een duidelijke visie aanwezig op school 
rond ‘leren leren’, maar het vergt veel 
inspanning om de leerkrachten ervan bewust te 
maken dat ‘leren leren’ in kleine dagdagelijkse 
dingen zit.  

Toekomstplannen 

De scholen hebben verschillende toekomstplannen wat betreft het ‘leren leren’ op de school. Een 

aantal scholen willen hun huidige werking rond ‘leren leren’ nog verder uitbouwen en versterken (N 

= 3). Bij de ene school gaat het om het verder uitwerken van de leerlijn, bij de andere over 

coöperatief leren en ICT in functie van ‘leren leren’ en bij nog een andere school over een concrete 



Hoofdstuk 3  Resultaten 

 

51 
 

uitwerking van de huidige visie. Er is één school die momenteel al een sterke aanpak heeft voor 

‘leren leren’ en die deze aanpak in de toekomst wil behouden. Ze willen vooral aandacht besteden 

aan nieuwe leerkrachten die op de school toekomen, dat die ook de visie van de school m.b.t. ‘leren 

leren’ overnemen in hun lesgeven. Daarnaast is er één school die nog geen concrete 

toekomstplannen heeft wat betreft ‘leren leren’. In het verleden was de intentie er al om eraan te 

werken, maar er waren andere zaken die prioriteit kregen (o.a. muzische vorming en techniek). 

Een opstap voor het beleid rond ‘leren leren’ 

Er werd ten slotte gevraagd aan de scholen wat voor hen een belangrijke opstap zou zijn om hun 

beleid rond ‘leren leren’ naar een hoger niveau te tillen. De scholen gaven elk meerdere suggesties. 

Enkele scholen geven aan dat het beter zou zijn mocht hun infrastructuur verbeterd worden, o. a. 

door een digitaal schoolbord (N = 3) en dat er meer omkadering moet voorzien worden (N = 2). Een 

paar scholen menen dat de leerkrachten nog meer geprofessionaliseerd moeten worden, door 

middel van navormingen of uitwisselingsprojecten (bv. drie weken les gaan geven in Nederland) (N = 

2). Een aantal scholen zijn van mening dat er tijdens de doorlichting naast feedback ook concrete 

handvaten moeten aangereikt worden waarmee de school aan de slag kan (N = 2) en dat er aan de 

doorlichting beloningen moeten gekoppeld worden in de vorm van financiële middelen (N = 1). Één 

school benadrukt dat de overheid richtlijnen of suggesties zou moeten geven bij het evalueren van 

‘leren leren’: “Ik vind vooral, […] eigenlijk zijn we geen specialisten, we zijn geen pedagogen. Naar 

toetsenafname, evaluatie en soorten evaluaties, vind ik echt dat ze op nationaal niveau of op Vlaams 

niveau, hoe dat ze het willen doen, dat zij daar wel eens hun hoofd op mogen breken. Het is vaak zo: 

wij moeten altijd alles maar uitvinden, ze leggen iets op en vind het uit.” Een andere school zou het 

een opstap vinden naar ‘leren leren’ toe, mochten de normen verlaagd worden: in kleinere klassen 

lukt het beter om aan zelfregulerend leren te werken. Nog een andere school vind het belangrijk dat 

ze de kans zouden krijgen om zelf te kunnen kiezen wie aangesteld wordt in hun school. Zo zouden 

ze leerkrachten kunnen selecteren, die dezelfde visie op ‘leren leren’ hebben. 
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HOOFDSTUK 4: DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk worden eerst de betekenis van de resultaten van dit onderzoek besproken. Daarna 

worden de sterktes en zwaktes van dit onderzoek kritisch bekeken. Tot slot worden suggesties voor 

verder onderzoek, het beleid en de praktijk geformuleerd. 

1. De integratie van zelfregulerend leren in de klaspraktijk 

Bij de eerste onderzoeksvraag wilden we nagaan in welke mate en hoe leerkrachten zelfregulerende 

activiteiten in hun klaspraktijk integreren. Uit de resultaten blijkt dat zelfregulerend leren slechts in 

beperkte mate geïntegreerd wordt. De gemiddelde scores van zowel de voorbereiding-, uitvoering- 

als evaluatieschaal situeren zich tussen ‘soms’ en ‘regelmatig’. Dit sluit aan bij de bevindingen uit 

vorig onderzoek dat leerkrachten zelfregulerend leren tot nu toe beperkt stimuleren (Boekaerts, 

1997; Cornford, 2002; Lombaerts, De Backer, et al., 2009; Zimmerman, 2002). Wanneer de SRLIT-

scores vergeleken worden met het onderzoek van Lombaerts, Engels en Vanderfaeillie (2007), dan 

blijkt dat de leerkrachten in dit onderzoek op alle schalen gemiddeld lagere scores rapporteren. In 

tabel 23 wordt een vergelijking weergegeven tussen de scores op de SRLIT  in het onderzoek van 

Lombaerts, Engels en Vanderfaeillie en de SRLIT-scores in dit onderzoek.  

Tabel 23: Vergelijking SRLIT-scores onderzoek Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie (2007) en deze masterproef 

 Lombaerts et al. (2007)12 Masterproef 

Voorbereidingschaal 45.18 36.19 

Uitvoeringschaal 44.85 37.71 

Evaluatieschaal 46.44 37.54 

Het verschil in resultaten kan verklaard worden door het feit dat er in het onderzoek van Lombaerts, 

Engels en Vanderfaeillie (2007) geopteerd werd om meer leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde 

leerjaar te laten deelnemen aan het onderzoek. Deze groep leerkrachten vertegenwoordigt 64% van 

hun steekproef. In dit onderzoek geeft 49% van de leerkrachten les in het vierde, vijfde of zesde 

leerjaar. Een logische verklaring is dus dat de gemiddelde SRLIT-scores in het onderzoek van 

Lombaerts, Engels en Vanderfaeillie hoger liggen, omdat er meer leerkrachten uit de hoogste 

leerjaren van het lager onderwijs aan het onderzoek deelnamen. Uit de resultaten blijkt immers dat 

leerkrachten in hogere leerjaren ZRL meer integreren dan leerkrachten die lesgeven in lagere 

leerjaren. 

                                                             
12 In het onderzoek van Lombaerts, Engels en Vanderfaeillie (2007) werden de SRLIT-scores gerapporteerd op 
een schaal van 0-100. Om de scores te kunnen vergelijken werden de scores van dit onderzoek ook omgezet 
naar een schaal van  0-100. 
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Uit de resultaten blijkt ook dat er grote verschillen zijn tussen de leerkrachten bij de integratie van 

zelfregulerend leren. Deze vaststelling werd ook gerapporteerd in het onderzoek van Lombaerts, 

Engels en Vanderfaeillie (2007). Sommige leerkrachten werken nooit tot zelden aan ZRL, terwijl 

anderen heel vaak ZRL integreren. De verschillen in integratie worden ook duidelijk bij de tijd die 

leerkrachten spenderen aan zelfregulerend leren. Sommige leerkrachten besteden minder dan één 

lesuur per week aan ‘leren leren’ en andere meer dan drie lesuren.  

Ongeveer de helft leerkrachten stimuleert zelfregulerend leren door ‘zelfstandig leren’ te 

organiseren (bv. contractwerk) of ‘door complexe en betekenisvolle taken’ te geven (bv. 

projectwerk). Een vierde doet dit door ‘modeling en scaffolding’, ‘coöperatief leren’ en ‘evalueren en 

reflecteren’ te integreren in hun klaspraktijk. Deze vormen van stimulatie sluiten aan bij een 

ontwikkelingsgerichte opvatting of wat Waeytens et al. (2002) een brede visie op ‘leren leren’ 

noemen, aangezien de focus op een brede ontwikkeling van de leerlingen ligt (van Braak et al., 2007). 

Een derde van de leerkrachten (30%) maakt gebruik van directe instructie om ZRL te stimuleren en 

een tiende integreert ‘leren leren’ in een specifieke vakken. Deze werkvormen onderscheiden zich 

van bovenstaande methodes omdat de nadruk ligt op het overbrengen van studievaardigheden in 

aparte lessen. Dit sluit dus aan bij een transmissieve opvatting of een smalle visie op ‘leren leren’ 

(Waeytens et al., 2002). Twee derde van deze groep combineert dit met het gebruik van andere 

methodes, wat positief is. Het overige derde benoemt enkel directe instructie om ZRL te stimuleren. 

We zouden kunnen zeggen dat een minderheid (10%) van de leerkrachten een smalle visie op ‘leren 

leren’ heeft. In vergelijking met het onderzoek van Waeytens et al. (2002) blijkt nochtans dat bijna 

drie vierde (71%) van de leerkrachten een smalle visie op ‘leren leren’ heeft. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat het onderzoek van Waeytens et al. uitgevoerd werd in het secundair onderwijs. Het zou 

kunnen dat leerkrachten uit het secundair vaker een smallere visie op ‘leren leren’ hebben en meer 

leerstofgericht te werk gaan aangezien ze slechts één of twee vakken geven, in tegenstelling tot 

leerkrachten van het lager onderwijs. 

Deze resultaten moeten hoe dan ook met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De leerkrachten 

hebben immers de open vraag ‘Hoe tracht u zelfregulerend leren te integreren in uw klaspraktijk?’ 

beantwoord. Dit heeft het voordeel dat de leerkrachten een eigen invulling kunnen geven en dat hun 

antwoord niet beïnvloed wordt door opgegeven antwoordmogelijkheden. Het nadeel van open 

vragen is echter dat gegevens niet systematisch worden bevraagd, zoals bij gesloten vragen met 

verschillende antwoordcategorieën, en hierdoor bepaalde werkvormen niet gerapporteerd worden 

die de leerkrachten gebruiken in hun klaspraktijk (Brinkman, 2000; van der Zee, 2004). Bovendien 

moet er rekening gehouden worden met het probleem van ‘sociale wenselijkheid’ bij het 

beantwoorden van deze vraag.  
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2. De integratie van de eindtermen ‘leren leren’ 

Bij de tweede onderzoeksvraag wilden we nagaan in welke mate de leerkrachten de eindtermen 

‘leren leren’ integreren. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de mate waarin de leerkrachten de 

eindtermen ‘leren leren’ belangrijk vinden, de mate waarin ze deze eindtermen integreren en de 

mate waarin ze menen deze eindtermen met de meerderheid van hun leerlingen te bereiken.  

Uit de resultaten blijkt dat de leerkrachten eindterm 6 ‘de leerlingen kunnen op hun niveau leren 

met: nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding van 

openheid, kritische zin’ het meest belangrijk vinden. Het logische gevolg is dat ze deze eindterm ook 

het meest integreren en met de meerderheid van hun leerlingen menen te bereiken. Het valt op dat 

eindterm 6 eerder attitudes omvat en geen specifieke leerstrategieën. In het onderzoek van het 

Departement Onderwijs en Vorming (2008) percipiëren de leerkrachten eindterm 5 ‘de leerlingen 

kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren; hun 

eigen leerproces controleren en bijsturen’ als belangrijkste eindterm. In dit onderzoek komt 

eindterm 5 pas op de derde plaats na eindterm 6 en eindterm 4, hoewel de verschillen niet zo groot 

zijn (respectievelijk M = 4.96, M = 5.15, M = 4.99).  

Eindterm 1 ‘de leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven 

en te memoriseren’ vinden de leerkrachten het minst belangrijk en deze eindterm wordt het minst 

geïntegreerd in de lessen. De eindterm die echter volgens de leerkrachten het minst bereikt wordt, is 

eindterm 3 ‘de leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie verwerven en 

gebruiken’, hoewel het verschil met eindterm 1 niet groot is (respectievelijk M = 3.93, M = 3.98). Uit 

het onderzoek van het Departement Onderwijs en Vorming (2008) blijkt eveneens dat de 

leerkrachten eindterm 1 het minst belangrijk vinden. Een mogelijke verklaring is dat leerkrachten 

‘betekenis geven’ en ‘memoriseren’ minder als een hogere orde denkvaardigheid beschouwen en 

daarom deze eindterm  minder belangrijk vinden.  

Globaal gezien kunnen we zeggen dat de leerkrachten de eindtermen ‘leren leren’ integreren, 

aangezien de scores zich situeren rond ‘eerder wel’ en ‘in vrij sterke mate’. Net zoals bij de SRLIT-

scores geldt ook hier dat de verschillen tussen de leerkrachten groot zijn. Daarnaast wijst dit 

onderzoek uit dat er een positief verband bestaat tussen de mate van integratie van de eindtermen 

‘leren leren’ en de mate van integratie van ZRL. Hoe meer de eindtermen ‘leren leren’ geïntegreerd 

worden, hoe meer zelfregulerend geïntegreerd wordt.  

Uit de resultaten blijkt ook dat de leerkrachten weinig suggesties hebben voor aanvullende 

eindtermen. Hierbij aansluitend wijst het onderzoek van het Departement Onderwijs en Vorming 

(2008) uit dat de leerkrachten vrij positief zijn over de eindtermen ‘leren leren’. 
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3. Beïnvloedende factoren bij de integratie van zelfregulerend leren 

Bij de derde onderzoeksvraag wilden we nagaan welke factoren de integratie van ZRL beïnvloeden. 

Het onderscheid tussen factoren op leerkracht-, klas- en schoolniveau wordt ook hier zoveel mogelijk 

aangehouden. 

3.1. Beïnvloedende factoren op leerkrachtniveau 

Uit de resultaten blijkt dat de persoonlijke factoren geen significant effect hebben op de mate 

waarin leerkrachten zelfregulerend leren integreren. Dit betekent dat het geslacht en de leeftijd van 

de leerkrachten, de onderwijs- en leerjaarervaring die ze hebben  en de werkdruk die ze ervaren 

geen significant beïnvloedende factoren zijn. Lombaerts, De Backer, et al. (2009) rapporteren in hun 

onderzoek eveneens dat ze geen verband vinden tussen de integratie van ZRL en 

achtergrondkenmerken (o.a. geslacht, leeftijd en anciënniteit) van de leerkrachten. Hoewel in de 

literatuur blijkt dat de leeftijd van de leerkrachten en de fase in hun carrière belangrijke 

beïnvloedende factoren zijn bij het implementeren van vernieuwingen (Hargreaves, 2005), wordt dit 

in deze resultaten niet bevestigd. Tijdens de interviews werd aangegeven dat oudere leerkrachten 

vaker kampen met veranderingsweerstand, maar uit de resultaten blijkt dat er geen significant 

verschil is in integratie van ZRL tussen jonge en oudere leerkrachten. Daarnaast zien we dat de 

werkdruk die de leerkrachten ervaren geen significante rol speelt bij de integratie van ZRL, 

niettegenstaande dat 83% van de leerkrachten matig tot veel werkdruk ervaart en dat 41% 

‘tijdsgebrek en werkdruk’ rapporteert als een hinderpaal om zelfregulerend leren te integreren. Een 

mogelijke verklaring is dat de variabele ‘werkdruk’ niet goed geoperationaliseerd werd. De 

categorieën ‘geen’, ‘heel weinig’, ‘weinig’, ‘matig’ en ‘veel’ laten weinig variatie toe, aangezien 83% 

van de leerkrachten matig of veel aanduidden. Deze beïnvloedende factor moet in toekomstig 

onderzoek nog verder onderzocht worden. 

In het theoretisch kader werd aangegeven dat het slagen van onderwijsvernieuwing als 

zelfregulerend leren afhangt van de onderwijsopvattingen van de leerkrachten (Errington, 2004; 

Lombaerts, Engels; et al. 2009). Uit de resultaten blijkt dat ontwikkelingsgerichte 

onderwijsopvattingen een positief significant effect hebben op de mate waarin leerkrachten 

zelfregulerend leren integreren tijdens de voorbereidings- en evaluatiefase en dat transmissieve 

onderwijsopvattingen geen significant effect hebben. Dit bevestigt de hypotheses die geformuleerd 

werden in het theoretisch kader: leerkrachten met een ontwikkelingsgerichte opvatting zijn meer 

geneigd tot het implementeren van zelfregulerend leren dan leerkrachten met een transmissieve 

opvatting. Dit is een belangrijke bevinding, aangezien in de literatuur wordt aangenomen dat een 

onderwijsvernieuwing meer kans heeft op slagen, als ze aansluit bij de denkwijze en het dagdagelijks 
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handelingspatroon van de leerkrachten (van Braak et al., 2007). Zelfregulerend leren heeft dus meer 

kans op slagen bij leerkrachten met een ontwikkelingsgerichte opvatting. ZRL integreren, vergt niet 

enkel een aanpassing van de activiteiten die de leerkrachten geven, maar ook een wijziging in hun 

opvattingen (Waeytens, et al. 2002). Dit geldt vooral voor leerkrachten met een transmissieve 

opvatting of een smalle visie op ‘leren leren’. Daarom is het belangrijk om reeds in de 

lerarenopleiding aandacht te besteden aan onderwijsopvattingen. Lombaerts, Engels, et al. (2009) 

menen immers dat op lange termijn de opvattingen van toekomstige leerkrachten ook beïnvloed 

worden: in elke klas zitten toekomstige leerkrachten en hun onderwijsopvattingen worden beïnvloed 

door de opvattingen van de huidige leerkrachten.  

We haalden reeds eerder aan dat er een positief verband is tussen de mate waarin de leerkrachten 

de eindtermen ‘leren leren’ integreren en de mate waarin ZRL geïntegreerd wordt. Dit is logisch 

aangezien in het theoretisch kader de samenhang tussen de eindtermen ‘leren leren’ en 

zelfregulerend leren reeds geduid werd. De mate waarin de leerkrachten de eindtermen belangrijk 

vinden, blijkt een beïnvloedende factor te zijn bij de integratie van zelfregulerend leren in de 

uitvoerings- en evaluatiefase van het zelfregulerend proces. Hoe belangrijker de leerkrachten de 

eindtermen vinden, hoe meer ze zelfregulerend leren stimuleren. Het is dus essentieel dat de 

leerkrachten het belang inzien van de eindtermen ‘leren leren’. In de lerarenopleiding, op 

vergaderingen en tijdens navormingen moet hier (meer) aandacht aan besteed worden. 

Aan de leerkrachten werd de vraag gesteld wat voor hen een stimulans zou zijn om ZRL te integreren 

in de klaspraktijk. Deze vraag had voornamelijk de bedoeling om na te gaan welke ondersteuning 

leerkrachten zouden kunnen gebruiken bij de integratie van ZRL. Uit de vragenlijst blijkt echter dat de 

leerkrachten hoofdzakelijk redenen aangeven die positief zijn voor de groei en de ontwikkeling van 

de leerlingen (75%). Ze geven onder meer aan dat ZRL de zelfstandigheid van de leerlingen 

stimuleert, dat ZRL de overgang naar het secundair onderwijs bevordert en dat ZRL de leerlingen 

motiveert. Slechts weinig leerkrachten geven materiële of inhoudelijke ondersteuning aan als een 

stimulans om aan zelfregulerend leren te werken (7%). De mate waarin leerkrachten zich bewust zijn 

dat ZRL een belangrijk onderwijsdoel is, is dus een belangrijke voorwaarde om als leerkracht 

aandacht te hebben voor ZRL. Het is dan ook cruciaal om ervoor te zorgen dat leerkrachten de 

meerwaarde van ZRL inzien. 

Enkele belangrijke hinderpalen die leerkrachten aangeven bij het werken aan zelfregulerend leren 

zijn het gebrek aan tijd en de werkdruk die ze ervaren (41%), de diversiteit tussen de leerlingen (32%) 

en het feit dat ze hun leerlingen te jong vinden voor ZRL (16%). We mogen aannemen dat dit 

belangrijke redenen zijn voor het feit dat sommige leerkrachten ZRL veel minder stimuleren dan 

andere leerkrachten, aangezien vrij veel leerkrachten dit aangaven bij de open vragen. Wanneer 
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leerkrachten te weinig tijd hebben en werkdruk ervaren, is het mogelijk dat ze er niet toe komen om 

een leeromgeving te creëren die ZRL stimuleert, zullen ze waarschijnlijk vasthouden aan wat ze 

gewoon zijn en hun nieuwe rol van begeleider en coach niet zo vlug opnemen. Bij de hinderpaal 

‘diversiteit tussen de leerlingen’ halen de leerkrachten verschillende elementen aan onder andere 

het verschil in intelligentieniveau, voorkennis, sociale achtergrond, thuissituatie en motivatie tussen 

de leerlingen. Waarschijnlijk ervaren de leerkrachten deze verschillen tussen de leerlingen als een 

hinderpaal, omdat het geen eenvoudige opdracht is om alle leerlingen voldoende en goed te kunnen 

begeleiden in hun leerproces wanneer er veel diversiteit is. Het feit dat leerkrachten hun leerlingen 

te jong vinden voor ZRL zou kunnen wijzen op een misvatting bij de leerkrachten, namelijk dat jonge 

kinderen hun leren al volledig zelfstandig moeten kunnen reguleren. Dit is niet de bedoeling, want uit 

literatuur en onderzoek blijkt immers dat ZRL geleidelijk aan moet ontwikkeld worden (Boekaerts, 

1997; Bolhuis & voeten, 2001). Hiermee wordt nog eens het belang onderstreept om een 

opbouwende leerlijn te ontwikkelen op schoolniveau, die per leerjaar concreet aangeeft wat de 

leerdoelen zijn voor ‘leren leren’ (Vlor, 2003).  

De scholen duiden ‘veranderingsweerstand’, ‘traditie- en gewoontevorming’ en ‘de sociale en 

culturele achtergrond’ van de leerkrachten aan als de belangrijkste hinderpalen om aan 

zelfregulerend leren te werken. De sociale en culturele achtergrond is een factor die niet gemakkelijk 

te voorkomen is. Een van de scholen verwoordde het als: “als het hinderpalen zijn, is het omdat je er 

als school niet veel kunt aan veranderen”. Scholen kunnen wel anticiperen op veranderingsweerstand 

door bijvoorbeeld van bij het begin de leerkrachten te stimuleren tot participatie bij het uitstippelen 

van een beleid, visie en concrete actiepunten. Traditie- en gewoontevorming kunnen aangepakt 

worden door te werken met overgangsperiodes of door dit bij de leerkrachten aan te kaarten tijdens 

een persoonlijk gesprek. Hierbij kan echter de vraag gesteld worden of dit de belangrijkste 

belemmerende factoren zijn, specifiek bij de integratie van zelfregulerend leren. Het is mogelijk dat 

scholen deze hinderpalen ook zouden aanduiden bij andere vernieuwingen zoals coöperatief leren 

(Lombaerts, Engels, et al., 2009).  

Toch valt het op dat de hinderpalen die door de scholen aangegeven worden eigenlijk 

achtergrondkenmerken zijn van de leerkrachten en niet echt schoolse kenmerken. Het zou goed zijn 

mochten de scholen kennis nemen van de factoren die de leerkrachten als hinderend percipiëren, 

aangezien beiden de hinderpalen anders inschatten. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt 

worden dat leerkrachten de hinderpalen in een open vraag aangegeven hebben, in tegenstelling tot 

de scholen die een aantal vooropgestelde factoren moesten selecteren. Hierdoor is het mogelijk dat 

de antwoorden van de scholen enigszins gestuurd zijn. Anderzijds zijn de ‘sociale en culturele 
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achtergrond’, ‘veranderingsweerstand’ en ‘traditie- en gewoontevorming’ redenen die de 

leerkrachten zelf niet vlug zullen aangeven als hinderpaal.  

3.2. Beïnvloedende factoren op klasniveau  

Uit de resultaten blijkt dat naarmate de leerkrachten lesgeven in een hogere graad, ze ZRL meer 

integreren in alle fasen van het zelfregulerend proces. Leerkrachten uit de derde graad werken meer 

aan zelfregulerend leren dan leerkrachten uit de eerste of tweede graad. Deze resultaten stemmen 

tevens overeen met de resultaten die Lombaerts, Engels en Vanderfaeillie (2007) rapporteerden in 

hun onderzoek, namelijk dat de scores op de SRLIT geleidelijk stijgen naarmate de leerjaren hoger 

worden. Uit de literatuurstudie bleek reeds dat zelfregulerend leren geleidelijk aan ontwikkeld wordt 

(Boekaerts, 1997; Bolhuis & Voeten, 2001; Zimmerman, 2000) en dat er verschillende niveaus in deze 

ontwikkeling kunnen onderscheiden worden, namelijk observeren, nastreven, zelfbeheersing en 

zelfregulatie (Zimmerman, 2000). Een andere mogelijke verklaring is dat leerkrachten in de derde 

graad ‘leren leren’ meer integreren in hun lessen als voorbereiding op het secundair onderwijs. De 

resultaten kunnen ook verklaard worden door de stelling ‘mijn leerlingen zijn te jong voor 

zelfregulerend leren’ die de leerkrachten moesten beoordelen in de vragenlijst. Daaruit blijkt immers 

dat leerkrachten uit de lagere leerjaren meer van mening zijn dat hun leerlingen te jong zijn voor 

zelfregulerend leren. Uit de resultaten blijkt ook dat leerkrachten die deze mening hebben, 

zelfregulerend leren minder integreren. Bovendien gaf 16% van de leerkrachten aan dat ze de leeftijd 

van de leerlingen een hinderpaal vinden om aan ZRL te werken. 

Het aantal leerlingen die in de klas zitten blijkt ook een significant effect te hebben op de mate 

waarin zelfregulerend leren geïntegreerd wordt in de uitvoerings- en evaluatiefase. Uit de resultaten 

komt volgende trend naar voor: hoe minder leerlingen in de klas zitten, hoe meer leerkrachten aan 

ZRL werken. Dit resultaat is eerder verrassend, want in het onderzoek van Lombaerts, Engels, et al. 

(2009) bleek er geen verband te zijn tussen het aantal leerlingen in de klas en de integratie van ZRL. 

Uit de open vragen van de vragenlijst komt deze trend echter ook naar voor: 11% van de 

leerkrachten geeft aan dat ze de grootte van de klasgroep een hinderpaal vinden bij het werken aan 

ZRL. De redenen die ze hiervoor aangegeven, zijn dat ZRL in een grote klas meer organisatie vergt, 

dat het moeilijker is om een overzicht over de klas te bewaren en de leerlingen in de hand te houden. 

Een andere mogelijke verklaring is dat leerkrachten leerlingen beter kunnen begeleiden in een 

kleinere klas. Uit de literatuur blijkt immers dat de leerkracht een belangrijke rol speelt bij de 

ontwikkeling van ZRL bij de leerlingen (Boekaerts, 1997); Dembo & Eaton, 2000; Lombaerts, Engels & 

Vanderfaeillie, 2007) en dat zelfregulerend leren onder andere gestimuleerd kan worden door 

‘modeling’ en ‘scaffolding’ (Boekaerts, 1997; Torrano Montalvo & González Torres, 2004; 

Zimmerman, 2000).  
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Uit de resultaten blijkt ook dat het aantal leerlingen die moeite hebben met leren en het percentage 

anderstalige leerlingen geen invloed heeft op de mate waarin zelfregulerend leren geïntegreerd 

wordt. Dit is een positieve vaststelling, want het zijn net die leerlingen die zeker baat hebben bij de 

stimulatie van zelfregulerend leren (Zimmerman, 2000). Niettemin wordt de diversiteit tussen de 

leerlingen, zoals eerder aangehaald, door bijna één derde (31%) van de leerkrachten aangegeven als 

een hinderpaal om aan ZRL te werken.    

3.3. Beïnvloedende factoren op schoolniveau 

Overeenstemmend met het theoretisch kader wordt het hebben van een visie rond ‘leren leren’ als 

belangrijkste stimulerende factor aangeduid door de scholen. Uit de interviews bleek dat scholen die 

een uitgewerkte visie hebben, duidelijk verder staan met de integratie van ‘leren leren’ op hun 

school. Op het eerste zicht lijken de scholen een brede visie op ‘leren leren’ te hebben aangezien ze 

geen voorstander zijn van aparte lessen ‘leren leren’ (Waeytens et al., 2002). Wanneer er echter naar 

de concrete invulling van hun beleid rond ‘leren leren’ gekeken wordt, dan blijkt dat het niet bij alle 

scholen om een brede visie gaat. Een aantal scholen schuiven voornamelijk de agendawerking, het 

voorbereiden van toetsen of het organiseren van studie na school naar voor als invulling van ‘leren 

leren’.  

Een ‘goede communicatie’, een ‘breed draagvlak’ en ‘participatie van de leerkrachten bij het nemen 

van beslissingen’ worden door de scholen ook  aanzien als belangrijke beïnvloedende factoren bij de 

integratie van ZRL. In de literatuur wordt participatie van leerkrachten bij een 

onderwijsvernieuwingen ook aanzien als een belangrijke factor (Surry & Ely, 2007). Hoewel de 

scholen dit belangrijk vinden, blijkt toch dat een aantal scholen de leerkrachten weinig betrokken 

heeft bij het opzetten van een beleid rond ‘leren leren’.  

Professionele ontwikkeling voor de leerkrachten wordt als een matig belangrijke factor aangeduid 

door de scholen. Dit is in lijn met de mening van de leerkrachten, slechts een kleine 4% gaf aan dat 

inhoudelijke ondersteuning een stimulans zou zijn. Toch geeft 11% van de leerkrachten aan dat ze te 

weinig vertrouwd zijn met zelfregulerend leren. Voor deze groep leerkrachten zou professionele 

ondersteuning dus zeker welkom zijn.  

Ondersteuning op vlak van schoolorganisatie en op vlak van infrastructuur en leer- en 

evaluatiematerialen zijn voor de scholen minder essentiële factoren om ZRL te integreren. Toch 

geeft 11% van de leerkrachten praktische en materiële belemmeringen aan als hinderpaal bij het 

werken aan ZRL. Anderzijds geeft slechts een kleine 5% van de leerkrachten aan dat materiële 

ondersteuning een stimulans zou zijn. Uit de resultaten blijkt ook dat de scholen weinig materialen 

ontwikkelen in functie van ‘leren leren’. Op vlak van evaluatie geven de scholen geven te kennen dat 

ze moeite hebben om ‘leren leren’ te beoordelen en dat ondersteuning gewenst is.  
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Gebrek aan tijd door een overladen curriculum is één van de hinderpalen die het meest aanwezig is 

op de scholen, naast traditie- en gewoontevorming bij de leerkrachten. Sommige scholen menen dat 

het om een schijnbaar overladen curriculum gaat. Toch geeft 41% van de leerkrachten tijdsgebrek en 

werkdruk aan als een hinderpaal bij het werken aan ‘leren leren’. Deze perceptie van de leerkrachten 

is belangrijk. Hoewel het curriculum misschien niet overladen is en in de resultaten niet bevestigd 

werd dat de variabele werkdruk een effect heeft op de integratie van ZRL, kan dit toch een negatief 

effect hebben. Heel wat leerkrachten ervaren immers werkdruk en geven het expliciet aan als een 

hinderpaal bij het werken aan ‘leren leren’. Deze factor moet zeker nog verder moet onderzocht 

worden, zodat er oplossingen kunnen gezocht worden voor deze hinderpaal. Druk van de 

schoolcultuur en de verwachtingen en druk van de ouders worden als minder belangrijke 

hinderpalen beschouwd door de scholen. 

4. Sterkte-zwakte analyse  van dit onderzoek  

Internationaal gebeurde er reeds heel wat onderzoek rond zelfregulerend leren, maar in Vlaanderen 

werd dit tot nu toe beperkt onderzocht. Bovendien spitsen heel wat onderzoeken zich toe op het 

secundair en hoger onderwijs (Winne & Perry, 2000). Vanuit deze vaststelling werd er in dit 

onderzoek gefocust op het lager onderwijs, omdat recente onderzoeken uitwijzen dat ZRL al kan 

vanaf de basisschool (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Perry et al., 2004). Daarnaast blijkt uit 

onderzoek dat leerkrachten zelfregulerend leren nog onvoldoende stimuleren (Boekaerts, 1997; 

Cornford, 2002; Lombaerts, De Backer, et al. , 2009; Zimmerman, 2002). Daarom werd de focus in dit 

onderzoek op de leerkrachten gelegd. Meer specifiek werd nagegaan in welke mate en hoe 

leerkrachten zelfregulerend leren integreren in hun klaspraktijk en welke factoren dit beïnvloeden. 

Deze masterproef vult in dit opzicht een leemte op, aangezien hierover in Vlaanderen nog relatief 

weinig geweten is. Daarnaast heeft dit onderzoek een steekproef die representatief is op vlak van 

geslacht van de leerkrachten en de onderwijsnetten. Er werden online vragenlijsten afgenomen van 

162 leerkrachten in 17 verschillende scholen. Naast de vragenlijst werd ook een interview 

afgenomen in vijf van deze scholen om de informatie van de vragenlijsten aan te vullen en te 

verdiepen. Deze vorm van data-triangulatie zorgt ervoor dat de integratie van zelfregulerend leren zo 

volledig mogelijk in kaart gebracht werd (Baarda et al., 2001). De combinatie van kwantitatieve en 

kwalitatieve data biedt bovendien de meerwaarde dat ze elkaar aanvullen (Philipsen, Vernooij-

Dassen, 2004). Daarenboven werd bij de vragenlijst hoofdzakelijk gebruik gemaakt van bestaande 

instrumenten (SRLIT, BPES) om de betrouwbaarheid en de validiteit zoveel mogelijk te waarborgen.  

Toch moet er rekening gehouden worden met een aantal beperkingen in dit onderzoek. De 

interviews leverden waardevolle informatie op, maar bij de interpretatie moet er rekening gehouden 
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worden met het feit dat het aantal interviews beperkt is. Het is heel waarschijnlijk dat er nog veel 

meer diversiteit is in de integratie van ZRL en de beïnvloedende factoren dan deze vijf interviews 

doen vermoeden. Bovendien is het bij de analyse van kwalitatieve data mogelijk dat de interpretatie 

van de onderzoeker gekleurd wordt door zijn persoon (Baarda et al., 2009). Om dit te minimaliseren 

werd volgens een vaste methode gewerkt. Hierbij zou het controleren van de intersubjectiviteit een 

meerwaarde geweest zijn. Zo kon nagegaan worden of een andere onderzoeker gelijkaardige 

conclusies trekt uit de data (Baarda et al., 2009).  

Daarnaast moeten we er ons van bewust zijn dat er bij de online vragenlijsten gewerkt werd met 

zelfrapportage. Bij deze methode wordt verondersteld dat alle leerkrachten eerlijk en nauwkeurig 

antwoorden. Het is onder andere mogelijk dat de leerkrachten in hun antwoorden bijvoorbeeld 

beïnvloed zijn door sociale wenselijkheid (Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007). Wanneer de 

leerkrachten bijvoorbeeld veronderstellen dat de onderzoeker een brede visie op ‘leren leren’ 

prefereert, dan is het mogelijk dat ze hun antwoorden hierdoor laten beïnvloeden (van Braak et al., 

2007). Tot slot moeten ook de resultaten met betrekking tot de BPES voorzichtig geïnterpreteerd 

worden, aangezien er een vrij lage interne consistentie vastgesteld werd bij de transmissieve schaal. 

5. Suggesties voor verder onderzoek, beleid en praktijk 

Op basis van de opbrengsten en de beperkingen van dit onderzoek kunnen een aantal suggesties 

voor verder onderzoek geformuleerd worden.  

Om de mate van integratie van ZRL verder in kaart te brengen zou het interessant zijn om 

zelfregulerend leren effectief te testen bij de leerlingen en dit koppelen aan de mate waarin de 

leerkrachten ZRL stimuleren (via SRLIT-schaal). Aanvullende observaties en videoanalyses binnen de 

klaspraktijk zouden eveneens een meerwaarde zijn. Op die manier zouden de resultaten niet enkel 

afhankelijk zijn van de beoordeling van de leerkracht en wordt het probleem van sociale 

wenselijkheid opgevangen.  

Ten tweede is het aan te raden om de beïnvloedende factoren verder te onderzoeken. Ze kunnen 

immers een verklaring bieden voor het feit dat ZRL beperkt geïntegreerd wordt in de klaspraktijk en 

waarom er grote verschillen in integratie zijn bij de leerkrachten. Zo zou het bijvoorbeeld interessant 

zijn om de factor ‘tijdsgebrek en werkdruk’ verder te onderzoeken, zodat er oplossingen gezocht 

kunnen worden voor deze hinderpaal. De stimulansen en hinderpalen die de leerkrachten bij ZRL 

ervaren zouden eventueel aan de hand van de inventarisatie opnieuw bevraagd kunnen worden aan 

de leerkrachten. Zo zou nog beter in kaart kunnen gebracht worden welke factoren echt een rol 

spelen bij de integratie van ZRL. Hierbij zou het ook interessant zijn om een aantal beïnvloedende 

factoren op schoolniveau te bevragen aan de leerkrachten (o.a. visie, professionele ontwikkeling, …). 
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Beïnvloedende factoren op leerlingenniveau werden niet in dit onderzoek opgenomen, maar zouden 

eveneens onderzocht kunnen worden. Het is ook aan te raden om in verder onderzoek nog meer 

interviews af te nemen, zodat de diversiteit tussen de scholen op vlak van ZRL kan blootgelegd 

worden en dat patronen in de antwoorden kunnen ontdekt worden.  

Ten derde kunnen ook nog een aantal andere aspecten van zelfregulerend leren onderzocht worden 

die in dit onderzoek niet als doel gesteld werden zoals bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van de 

theoretische fundering van zelfregulerend leren, het vaststellen van de verschillende stappen in 

zelfregulerende processen, het ontwikkelen van meer verfijnde modellen van ZRL, enz. (Zeidner, 

Boekaerts & Pintrich, 2000). 

Naast de suggesties voor verder onderzoek kunnen er ook nog een aantal aanbevelingen voor het 

beleid en de praktijk geformuleerd worden. Met betrekking tot de integratie van zelfregulerend leren 

in het lager onderwijs is een belangrijke rol weggelegd voor de lerarenopleiding. Tijdens de opleiding 

van nieuwe leerkrachten moet er voldoende aandacht besteed worden aan hun 

onderwijsopvattingen, aangezien blijkt dat ontwikkelingsgerichte opvattingen beter aansluiten bij 

ZRL. Ten tweede is het van belang dat het zelfregulerend vermogen van de leerkrachten ontwikkeld 

wordt, aangezien dit een voorwaarde is om ZRL te kunnen aanleren aan de leerlingen (Kramarski & 

Michalsky, 2009; Perry et al., 2004; Lombaerts, Engels, et al., 2009). Ten derde moeten er in de 

lerarenopleiding technieken aangereikt worden om zelfregulerend leren te stimuleren. Wanneer de 

nieuwe leerkrachten voldoende bagage hebben om ZRL bij jonge leerlingen te stimuleren, dan kan 

vermeden worden dat ze leerlingen te jong vinden om aan ZRL te werken. Omwille van deze redenen 

is het ook belangrijk om navorming voor leerkrachten in het werkveld te organiseren.  

Een tweede aanbeveling is gericht aan de scholen. Het is essentieel dat ze een brede visie 

ontwikkelen rond ‘zelfregulerend leren’ en dat ze een concrete leerlijn uitwerken. Uit de interviews 

blijkt dat er meer aan ‘leren leren’ gewerkt wordt wanneer er een visie rond ZRL aanwezig is. Het is 

belangrijk dat de leerkrachten betrokken worden bij de ontwikkeling van deze visie en dat er 

duidelijk over gecommuniceerd wordt, zodat er een breed draagvlak ontstaat (Vlor, 2003). Daarnaast 

is het aan te raden dat scholen de diversiteit tussen de leerlingen proberen op te vangen. Uit de 

resultaten blijkt immers dat dit voor een derde van de leerkrachten een hinderpaal is wanneer ze ZRL 

integreren in hun klaspraktijk. Differentiatie en het werken met niveaugroepen kunnen hiertoe 

mogelijkheden creëren. Het werken in groepen biedt eveneens de kans om de grootte van de 

klasgroep te verkleinen. Wanneer de zorgleerkracht bijvoorbeeld op bepaalde uren een deel van de 

klas overneemt, dan heeft de leerkracht op dat moment de gelegenheid om de leerlingen beter te 

begeleiden.     
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Een derde suggestie is gericht aan de overheid. Zowel uit de resultaten van het onderzoek van het 

Departement Onderwijs en Vorming (2008) als dit onderzoek blijkt dat leerkrachten moeite hebben 

met het evalueren van ‘leren leren’. Het zou een opstap voor de scholen zijn mocht de overheid een 

aantal onderwijsexperten laten onderzoeken hoe dit het best kan gebeuren en een aantal handvaten 

aanreiken om de zelfregulerend leren te evalueren. Aan de hand van een goede evaluatie, kan de 

leerkracht zicht krijgen op de beginsituatie van de leerlingen en hen in functie hiervan begeleiden. 

Achteraf kan de leerkracht ook nagaan of de leerlingen erop vooruit gegaan zijn en de begeleiding 

eventueel bijsturen. 
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CONCLUSIE 

In het kader van levenslang leren worden zelfregulerende vaardigheden in onze huidige maatschappij 

steeds belangrijker (Dignath, Buettner, et al., 2008; Lombaerts, Engels & Vanderfaeillie, 2007; 

Zimmerman, 2002). In deze masterproef werd zelfregulerend leren in het lager onderwijs in 

Vlaanderen onderzocht, omdat onderzoek zich tot voor kort toespitste op ZRL in het secundair en 

hoger onderwijs en uit recent onderzoek blijkt dat het belangrijk is om vanaf de basisschool aandacht 

te besteden aan ZRL (Willoughby et al., 1999). De focus in dit onderzoek lag op de leerkracht, omdat 

blijkt dat leerkrachten ZRL nog onvoldoende integreren (Boekaerts, 1997; Cornford, 2002; 

Lombaerts, De Backer, et al., 2009; Zimmerman, 2002). Daarom werd in deze masterproef nagegaan 

in welke mate en hoe leerkrachten ZRL en de eindtermen ‘leren leren’ in hun lessen integreren.  

Hiervoor werden online vragenlijsten afgenomen van 162 leerkrachten en werden er aanvullende en 

verdiepende interviews afgenomen bij vijf scholen. 

Uit de SRLIT-scores blijkt dat leerkrachten zelfregulerend leren tot nu toe in beperkte mate 

integreren en dat de mate van integratie sterk verschilt van leerkracht tot leerkracht. Dit bevestigt de 

bevindingen uit vorige onderzoeken dat leerkrachten nog onvoldoende aandacht besteden aan ZRL 

(Boekaerts, 1997; Cornford, 2002; Lombaerts, De Backer et al., 2009; Zimmerman, 2002). 

Leerkrachten proberen zelfregulerend leren voornamelijk te stimuleren via ‘zelfstandig leren’ en 

‘complexe en betekenisvolle taken’. De eindtermen ‘leren leren’ worden geïntegreerd, maar ook hier 

zijn er grote verschillen tussen de leerkrachten.  

Daarnaast werd onderzocht welke factoren de integratie van zelfregulerend leren bevorderen. 

Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen factoren op leerkracht-, klas- en schoolniveau.  

Belangrijke beïnvloedende factoren op leerkrachtniveau zijn de onderwijsopvattingen die de 

leerkrachten hebben en de mate waarin ze de eindtermen ‘leren leren’ belangrijk vinden. 

Leerkrachten met een ontwikkelingsgerichte opvatting zijn meer geneigd om zelfregulerend leren te 

integreren dan leerkrachten met een transmissieve opvatting. Leerkrachten die de eindtermen ‘leren 

leren’ belangrijk vinden, besteden ook meer aandacht aan ZRL in vergelijking met leerkrachten die 

deze eindtermen niet belangrijk vinden. Daarnaast blijkt dat leerkrachten die hun leerlingen te jong 

vinden om aan ZRL te werken, dit ook minder integreren; hoewel uit onderzoek blijkt dat dit reeds 

mogelijk is bij jonge kinderen (Perry, 1998; Perry et al., 2002; Perry, et al., 2004). Persoonlijke 

factoren zoals het geslacht, de leeftijd en de ervaring van de leerkracht blijken geen rol te spelen bij 

de mate waarin ZRL gestimuleerd wordt. De leerkrachten menen dat zelfregulerend leren positief is 

voor de groei en de ontwikkeling van de leerlingen. Dit is hun belangrijkste stimulans om aan ZRL te 
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werken. De grootste hinderpalen volgens de leerkrachten zijn ‘tijdsgebrek en werkdruk’ en de 

‘diversiteit tussen leerlingen’. De scholen geven veranderingsweerstand, traditie- en 

gewoontevorming bij leerkrachten aan als belemmering bij de integratie van ZRL. 

Op klasniveau blijkt dat de graad waaraan de leerkracht lesgeeft een invloed heeft op de mate 

waarin ZRL gerealiseerd wordt. Leerkrachten die leerlingen uit een hogere graad onderwijzen, 

integreren ZRL meer dan leerkrachten die lesgeven aan een lagere graad. Daarnaast heeft het aantal 

leerlingen in de klas een invloed op de mate waarin zelfregulerend leren geïntegreerd wordt. 

Leerkrachten die minder leerlingen in de klas hebben, stimuleren ZRL meer dan leerkrachten die voor 

een grote klas staan. Bovendien geven leerkrachten ‘een grote klas’ ook aan als hinderpaal bij de 

integratie van ZRL. 

Op het niveau van de school blijkt dat het hebben van een visie op ‘leren leren’ een belangrijke factor 

is voor het integreren van zelfregulerend leren. Bijkomende stimulerende factoren zijn: een breed 

draagvlak, de mate waarin de leerkrachten betrokken worden bij het nemen van beslissingen en een 

goede communicatie.  

Deze factoren op leerkracht-, klas- en schoolniveau kunnen verklaren waarom leerkrachten tot nu 

toe zelfregulerend leren maar in beperkte mate integreren en waarom er grote verschillen zijn 

tussen de leerkrachten. Het is belangrijk om hier in de toekomst voldoende aandacht aan te 

besteden. Enerzijds wordt verder onderzoek aanbevolen. Hierbij kan de integratie van ZRL verder in 

kaart gebracht worden en is het noodzakelijk om de beïnvloedende factoren nog diepgaander te 

onderzoeken. Van daaruit kan er gezocht worden naar oplossingen om de hinderpalen bij ZRL te 

verhelpen en mogelijkheden waarop de stimulerende factoren nog meer benut kunnen worden. 

Anderzijds is het belangrijk om de resultaten van toekomstig onderzoek niet af te wachten en 

kunnen er nu reeds acties ondernomen worden op het niveau van het beleid en in de praktijk. Voor 

scholen is het essentieel dat ze een beleid met een brede visie rond ‘leren leren’ ontwikkelen en een 

opbouwende, concrete leerlijn, zodat leerkrachten handvaten krijgen om ZRL te stimuleren. Een 

belangrijke rol is weggelegd voor de lerarenopleiding die kan inspelen op de onderwijsopvattingen 

van nieuwe leerkrachten en hen van voldoende bagage te voorzien om ZRL te stimuleren in hun 

klaspraktijk.  
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BIJLAGEN 

1. Vragenlijst voor de leerkrachten 

 

 

Faculteit Psychologie &  

Pedagogische Wetenschappen 

H. Dunantlaan 2 

9000 Gent 

 

 

Zelfregulerend leren (‘leren leren’) 

 

Geachte leerkracht, 

 

Welkom bij de vragenlijst over zelfregulerend leren (‘leren leren’). Deze vragenlijst maakt deel uit van 

een onderzoek over zelfregulerend leren aan de Vakgroep onderwijskunde van Universiteit Gent. Het 

doel van dit onderzoek is om de integratie van zelfregulerend leren in het lager onderwijs in kaart te 

brengen en om dit per deelnemende school te rapporteren. De vragenlijst bestaat uit een deel 

achtergrondsvragen en een deel over zelfregulerend leren. Het invullen van de vragenlijst neemt 

ongeveer twintig tot vijfentwintig minuten in beslag. De resultaten worden vertrouwelijk en anoniem 

behandeld. Uw school wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van dit onderzoek. Elke 

school ontvangt een rapport dat een globaal beeld schetst van de school (niet van elke leerkracht 

afzonderlijk). 

 

Vriendelijk dank voor uw medewerking! 

 

Lies Vandenbussche, studente pedagogische wetenschappen (Universiteit Gent) 
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1. Wat is de naam van de school waarop u lesgeeft? 

 

2. In welke gemeente bevindt uw school zich? 

 

3. Tot welk onderwijsnet behoort uw school? 

□ Gemeenschapsonderwijs 

□ Gesubsidieerd officieel onderwijs 

□ Gesubsidieerd vrij onderwijs 

 

4. Aan welk leerjaar geeft u les? 

Indien u aan verschillende leerjaren lesgeeft, duid dan het leerjaar aan waarin u het meeste uren 

geeft. Indien er op uw school gewerkt wordt met graadsklassen duid dan één van deze opties aan. 

□ Eerste leerjaar 

□ Tweede leerjaar 

□ Derde leerjaar 

□ Vierde leerjaar 

□ Vijfde leerjaar 

□ Zesde leerjaar 

□ Eerste graad (graadsklas) 

□ Tweede graad (graadsklas) 

□ Derde graad (graadsklas) 

 

5. Aantal leerlingen in de klas: 

___________ 

6. Geslacht: 

□ Man  

□ Vrouw 

 

7. Hoeveel jaar bent u? 

___________ 

8. Hoeveel jaar werkt u reeds in het onderwijs? 

___________ 

9. Hoeveel jaar werkt u reeds op uw huidige school? 

___________ 
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10. Hoeveel jaar ervaring heeft u reeds met het leerjaar waaraan u nu lesgeeft? 

Indien u aan verschillende leerjaren lesgeeft, neem dan het leerjaar waaraan u het meeste uren geeft. 

___________ 

11. Ik werk 

□ Voltijds. 

□ Vier vijfde. 

□ Drie vierde. 

□ Halftijds. 

□ Twee vijfde. 

□ Een vijfde. 

 

12. Hoeveel leerlingen hebben moeite met leren in uw klas? 

Indien u aan meerdere klassen lesgeeft, neem dat de klas waaraan u het meeste uren geeft. 

___________ 

13. Hoeveel anderstalige leerlingen heeft u in uw klas?  

Indien u aan meerdere klassen lesgeeft, neem dan het leerjaar waaraan u het meeste uren geeft. 

___________ 

14. Hoeveel werkdruk ervaart u? 

□ Geen  

□ Heel weinig  

□ Weinig  

□ Matig  

□ Veel  
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15. De onderstaande vragen peilen naar uw opvattingen over de rol van het onderwijs in onze 

samenleving. Op basis van de antwoorden kunnen we een beeld schetsen van hoe leraren in 

het lager onderwijs denken over wat ‘goed onderwijs’ precies inhoudt. 

 

Geef telkens uw mening per uitspraak. 

1 = helemaal niet akkoord 

2 = niet akkoord 

3 = noch niet akkoord / noch akkoord 

4 = akkoord 

5 = helemaal akkoord 

 

 1 2 3 4 5 

1. Het onderwijs moet er in hoofdzaak toe bijdragen dat jongeren een 

plaats toegewezen krijgen op de arbeidsmarkt. 
     

2. De doelstellingen van het onderwijs moeten uit de leerlingen zelf 

komen.  
     

3. Een hoofdtaak van het onderwijs is om kinderen en jongeren zo goed 

mogelijk voor te bereiden op de beroepswereld.  
     

4. Tijdens de les moet ook gebruik gemaakt worden van de bronnen die 

de leerlingen zelf in de klas brengen (eigen boeken, video’s...).  
     

5. Het onderwijs moet er vooral op gericht zijn de productiviteit van de 

samenleving te verhogen.  
     

6. Het leerproces moet steeds aansluiten bij wat de individuele leerling al 

kent en kan.  
     

7. De inhoud van een les moet door de leraar worden bepaald op basis 

van de leerplannen.  
     

8. Het is nodig dat de leerlingen in de klas de kans krijgen om zelf kennis 

op te bouwen in overleg met elkaar of met de leraar. 
     

9. Het is noodzakelijk dat een leraar de leerinhouden volledig vastlegt 

voordat de les begint.  
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Geef telkens uw mening per uitspraak. 

1 = helemaal niet akkoord 

2 = niet akkoord 

3 = noch niet akkoord / noch akkoord 

4 = akkoord 

5 = helemaal akkoord 

 

 1 2 3 4 5 

10. Een verschuiving van kennis naar vaardigheden en attituden is voor het 

lager onderwijs een verbetering. 
     

11. Het onderwijs moet zich aanpassen aan de eisen van de samenleving.      

12. Goed onderwijs sluit altijd aan bij de persoonlijke belevingswereld van 

het kind. 
     

13. In het onderwijs moet steeds de nadruk liggen op kennisverwerving.       

14. De nadruk op leergebiedoverschrijdende doelstellingen is voor het 

lager onderwijs een stap vooruit. 
     

15. Het strekt tot aanbeveling dat een leraar niet afwijkt van de inhoud van 

het leerprogramma. 
     

16. De lagere school moet zoveel mogelijk werken aan een totale en 

harmonische persoonlijkheidsontwikkeling.  
     

17. Het is de hoofdtaak van de leraar om kennis en vaardigheden over te 

dragen op de leerlingen. 
     

18. Het is belangrijk dat in de klas aan thema’s of projecten wordt gewerkt 

waarbij het op voorhand niet volledig zeker is welke leerinhouden 

zullen behandeld worden.  
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16. De volgende vragen hebben betrekking op zelfregulerend leren (=zelfsturend leren). Dit begrip 

wordt op veel verschillende manieren ingevuld, daarom is het belangrijk om goed af te spreken 

wat er hier precies mee bedoeld wordt. We willen u vragen onderstaande beschrijving in het 

achterhoofd te houden bij het beantwoorden van de vragen. 

 

  
Het begrip ‘zelfsturend leren’ 

Als we ‘zelfsturend’ in letterlijke betekenis bekijken, dan roept dat een beeld op van ‘zelf aan het 

stuur zitten (van een fiets, een auto,...)’. Dat beeld is heel goed te gebruiken voor onze 

omschrijving.  

Stel u een leerling voor die zelf aan het stuur zit (van een fiets bijvoorbeeld). Dan kan en moet hij 

heel wat dingen zelf beslissen en in de gaten houden: waar hij naartoe gaat, hoe snel hij rijdt, 

welke weg hij kiest. Gaat het om een langere tocht, dan zal hij bijvoorbeeld ook moeten beslissen 

wanneer hij even stopt om, b.v. door op een kaartje te kijken, te controleren of hij nog op goeie 

weg is of om iets wat hij onderweg tegenkomt wat nader te bekijken, enz... Tegelijk draagt hij ook 

verantwoordelijkheid: rijdt hij in een onbekende omgeving, dan zal hij eerst informatie moeten 

verzamelen, de reisroute uitstippelen,... en hij kan het niemand anders verwijten als hij verkeerd 

rijdt. 

U hebt opgemerkt dat heel wat woorden schuingedrukt staan. Ongeveer dezelfde bewoordingen 

zouden immers kunnen gebruikt worden voor zelfsturend leren. Volledig zelfgestuurd leren zou 

immers betekenen dat de leerling onder andere: 

- zelf bepaalt wat hij wil leren (waar naartoe); 

- opzoekt wat hij daarvoor nodig heeft (informatie verzamelen); 

- een plan maakt om de leertaak aan te pakken (reisroute uitstippelen); 

- werkt op eigen tempo (hoe snel); 

- beslist via welke leerinhouden en activiteiten hij leert (weg kiezen); 

- regelmatig nagaat of hij wel goed bezig is (controleren); 

- bijstuurt als hij vaststelt dat de activiteiten niet het gewenste resultaat opleveren. 

Bij het fietsverhaal zal u mogelijk bedacht hebben dat het behoorlijk veel risico inhoudt om een 

leerling voor een lange tocht en in een onbekende omgeving alleen op pad te sturen. Dat geldt 

uiteraard ook voor zelfsturing bij het leren. Bij het leerplichtonderwijs zal er geen sprake zijn van 

volledig zelfsturend leren. Toch kan de leerling in de onderwijscontext misschien al bepaalde 

sturingstaken, die traditioneel door leerkrachten worden opgenomen, overnemen.  

Ook dient opgemerkt dat zelfsturend leren niet gelijk staat aan ‘op je eentje’ leren. Samen met 

medeleerlingen aan de slag gaan en ‘durven’ en ‘kunnen’ raad vragen aan anderen hoort er ook 

bij. Een fietstocht kan ook in groep gemaakt worden. 

(Lombaerts, De Backer, Engels, van Braak, Athanasou, 2009, p. 90) 
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Hieronder worden een aantal uitspraken gegeven over zelfsturend leren. Duid bij elke uitspraak aan 

wat het best bij uw klassituatie past. 

1 = nooit 

2 = zelden 

3 = soms 

4 = regelmatig 

5 = heel vaak 

6 = altijd 

 

 1 2 3 4 5 6 

V1. Ik laat leerlingen zelfstandig informatie verzamelen over 

onderwerpen die in mijn lessen aan de orde komen. 
      

V2. Leerlingen bedenken zelf concrete voorbeelden of toepassingen bij 

bepaalde leerstofonderdelen. 
      

V3. Bij het uitdiepen van mijn lessen, bouw ik verder op informatie die 

leerlingen zelfstandig opzoeken (internet, handboeken, krant,…). 
      

V4. Ik laat leerlingen opdrachten bedenken waarbij ze zelf bepalen hoe 

ze tot een oplossing komen. 
      

V5. Ik maak een koppeling tussen wat de leerling zelf wil leren en wat in 

ons leerplan/handboek staat. 
      

V6. Ik vraag leerlingen om eigen leervragen te formuleren zodat zij 

zelfstandig op zoek kunnen gaan naar wat zij willen weten. 
      

V7. In mijn lessen behandelen we thema's die de leerlingen zelf 

aanbrengen. 
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Hieronder worden een aantal uitspraken gegeven over zelfsturend leren. Duid bij elke uitspraak aan 

wat het best bij uw klassituatie past. 

1 = nooit 

2 = zelden 

3 = soms 

4 = regelmatig 

5 = heel vaak 

6 = altijd 

 

 1 2 3 4 5 6 

U1. In mijn lessen geef ik opdrachten waarbij de leerlingen hun werk zelf 

moeten plannen tegen een bepaalde einddatum. 
      

U2. Mijn leerlingen maken voor het nakijken van hun werk geregeld 

gebruik van een oplossingenmap. 
      

U3. In mijn lessen geef ik opdrachten waarbij de leerlingen hun werk zelf 

moeten uitvoeren tegen een bepaalde einddatum. 
      

U4. Leerlingen bepalen de volgorde waarin ze een reeks van opdrachten 

afwerken. 
      

U5. Ik geef opdrachten waar leerlingen meerdere lesuren aan kunnen 

werken. 
      

U6. Leerlingen houden zelf de tijd in de gaten tijdens het werken aan 

een opdracht. 
      

U7. Elke leerling stelt voor zichzelf een weekplanning op in functie van 

de taken die zelfstandig afgewerkt moeten worden. 
      

U8. Ik laat leerlingen zelf bepalen hoe lang ze ergens aan werken.       
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Hieronder worden een aantal uitspraken gegeven over zelfsturend leren. Duid bij elke uitspraak aan 

wat het best bij uw klassituatie past. 

1 = nooit 

2 = zelden 

3 = soms 

4 = regelmatig 

5 = heel vaak 

6 = altijd 

 

 1 2 3 4 5 6 

E1. Tijdens het (klassikaal) bespreken van taken verwoorden leerlingen 

hoe ze een taak aangepakt hebben. 
      

E2. Leerlingen evalueren zelf het resultaat van hun opdracht.       

E3. Leerlingen beoordelen elkaars resultaten.       

E4. Wanneer leerlingen in groep werken, wordt elke individuele bijdrage 

aan het groepsresultaat ook afzonderlijk besproken. 
      

E5. Ik leer leerlingen hoe ze om kunnen gaan met feedback.       

E6. De waardering van de resultaten van een zelfstandig groepswerk 

gebeurt in overleg tussen leraar en leerlingen. 
      

E7. Leerlingen geven elkaar feedback over de manier waarop een 

opdracht werd aangepakt. 
      

E8. Ik leer leerlingen hoe ze klasgenoten feedback kunnen geven.       
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17. De volgende vragen gaan over de eindtermen ‘leren leren’. 

In welke mate vindt u onderstaande eindtermen belangrijk? 

1 = helemaal niet belangrijk 

2 = niet belangrijk 

3 = eerder niet belangrijk 

4 = eerder belangrijk  

5 = belangrijk 

6 = heel belangrijk 

 

 1 2 3 4 5 6 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 

betekenis te geven en te memoriseren. 
      

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 

informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 
      

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende 

informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 
      

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 

inzichtelijke wijze oplossen. 
      

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken 

en opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces 

controleren en bijsturen. 

      

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, 

efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding 

van openheid, kritische zin. 
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In welke mate integreert u de onderstaande eindtermen daadwerkelijk in de klaspraktijk?  

1 = helemaal niet  

2 = niet  

3 = eerder niet  

4 = eerder wel  

5 = in vrij sterke mate 

6 = volledig 

 

 1 2 3 4 5 6 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 

betekenis te geven en te memoriseren. 
      

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 

informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 
      

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende 

informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 
      

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 

inzichtelijke wijze oplossen. 
      

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken 

en opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces 

controleren en bijsturen. 

      

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, 

efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding 

van openheid, kritische zin. 
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Ik bereik met de meerderheid van mijn leerlingen de eindterm...  

1 = helemaal niet akkoord 

2 = niet akkoord 

3 = eerder niet akkoord 

4 = eerder akkoord 

5 = akkoord 

6 = helemaal akkoord 

 

 1 2 3 4 5 6 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 

betekenis te geven en te memoriseren. 
      

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 

informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 
      

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende 

informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 
      

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 

inzichtelijke wijze oplossen. 
      

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken 

en opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces 

controleren en bijsturen. 

      

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, 

efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding 

van openheid, kritische zin. 
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18. Heeft u suggesties voor aanvullende eindtermen met betrekking tot 'leren leren'? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Wat zijn volgens u de belangrijkste stimulansen om als leerkracht lager onderwijs 

zelfregulerend leren te integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

20. Wat zijn volgens u de belangrijkste hinderpalen om als leerkracht lager onderwijs 

zelfregulerend leren te integreren in de klaspraktijk? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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21. Hoe tracht u zelfregulerend leren te integreren in de klaspraktijk? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

22. Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld per week aan het integreren van zelfregulerend leren ? 

__________________________________________________________________________________ 

 

23. Mijn leerlingen zijn te jong om aan zelfregulerend leren te werken. 

□ Helemaal niet akkoord 

□ Niet akkoord 

□ Eerder niet akkoord 

□ Eerder akkoord 

□ Akkoord 

□ Helemaal akkoord 

 

24. Tot slot: heeft u nog bedenkingen over zelfregulerend leren of deze vragenlijst? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking! 
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2. Interview met de scholen 

 

1. Welke visie heeft de school op zelfregulerend leren – de eindtermen ‘leren leren’? 

a. Hoe is deze visie ontstaan, van waaruit is deze gegroeid? Was dit in overleg met de 

leerkrachten? Werd de beslissing genomen door de directie? Wordt deze visie 

gedeeld door de leerkrachten? 

b. Is deze visie ingebed in een breder kader? 

c. Hoe wordt deze visie concreet toegepast op school en tijdens de dagdagelijkse 

klaspraktijk?  

d. Is er een leerlijn voorzien in het lager onderwijs? 

 

2. Welke ondersteuning probeert de school te bieden aan de leerkrachten om te werken rond 

de eindtermen ‘leren leren’ – zelfregulerend leren?  

a. Welke ondersteuning is er op vlak van infrastructuur? 

b. Welke ondersteuning is er op vlak van leermaterialen? 

c. Welke ondersteuning is er op vlak van de schoolorganisatie? 

d. Hoe verloop de samenwerking tussen de leerkrachten? Hoe wordt de samenwerking 

tussen leerkrachten specifiek ingezet in het kader van integratie van ‘leren leren’? 

e. Wordt er in het kader van ‘leren leren’ gewerkt aan de professionele ontwikkeling 

van de leerkrachten? Op welke instanties wordt hiervoor beroep gedaan? Wordt er 

bij de aanwerving en selectie van nieuwe leerkrachten rekening gehouden met hun 

innovatiegerichtheid? 

f. Hoe verloopt de communicatie rond het vernieuwingsproces? 

 

3. Wat zijn volgens u de belangrijkste stimulerende factoren die ervoor zorgen dat leerkrachten 

er wel degelijk toe komen om te werken aan zelfregulerend leren?  

a. Kunt u de volgende stimulerende factoren uit de literatuur rond ZRL ordenen van 

meest belangrijk (=1) naar minst belangrijk (=9): 1. breed draagvlak, 2. 

communicatie, 3. directie, 4. ondersteuning op vlak van de schoolorganisatie, 5. 

ondersteuning op vlak van infrastructuur en leer- en evaluatiematerialen, 6. 

participatie in besluitvormingsprocessen, 7. professionele ontwikkeling van 

leerkrachten, 8. schoolcultuur met een samenwerkingsklimaat, 9. visie? 
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b. Welke van deze stimulerende factoren zijn volgens u aanwezig in de school en in 

welke mate? (1 = niet aanwezig, 2 = beperkt aanwezig, 3 = matig aanwezig, 4 = 

aanwezig, 5 = sterk aanwezig) 

Stimulerende factoren Mate van belangrijkheid 

1 = meest belangrijk 

9 = minst belangrijk 

Mate van aanwezigheid op 

uw school 

1 = niet aanwezig 

2 = beperkt aanwezig 

3 = matig aanwezig 

4 = aanwezig 

5 = sterk aanwezig 

Breed draagvlak   

Communicatie    

Directie    

Ondersteuning op vlak van 

schoolorganisatie 

  

Ondersteuning op vlak van 

infrastructuur en leer- en 

evaluatiematerialen  

  

Participatie in 

besluitvormingsprocessen 

  

Professionele ontwikkeling van 

leerkrachten 

  

Schoolcultuur met een 

samenwerkingsklimaat 

  

Visie    

 

4. Wat zijn volgens u de belangrijkste hinderpalen die ervoor zorgen dat leerkrachten niet 

werken aan zelfregulerend leren? 

a. Kunt u de volgende hinderpalen in de literatuur rond ZRL ordenen van meest 

belangrijk (=1) naar minst belangrijk (=7): 1. druk van de schoolcultuur, 2. eigen 

schoolse ervaringen van de leerkracht, 3. eigen sociale en culturele achtergrond van 

de leerkracht, 4. gebrek aan tijd door een overladen curriculum, 5. traditie- en 

gewoontevorming, 6. veranderingsweerstand, 7. verwachtingen/druk van ouders? 

b. Welke van deze hinderpalen zijn volgens u aanwezig in de school en in welke mate? 

(1 = niet aanwezig, 2 = beperkt aanwezig, 3 = matig aanwezig, 4 = aanwezig, 5 = sterk 

aanwezig) 
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c. Hoe probeert u deze hinderpalen te voorkomen? 

Hinderpalen Mate van belangrijkheid 

1 = meest belangrijk 

9 = minst belangrijk 

Mate van aanwezigheid op 

uw school 

1 = niet aanwezig 

2 = beperkt aanwezig 

3 = matig aanwezig 

4 = aanwezig 

5 = sterk aanwezig 

Druk van de schoolcultuur   

Eigen schoolse ervaringen van de 

leerkracht 

  

Sociale en culturele achtergrond 

van de leerkracht 

  

Gebrek aan tijd door een 

overladen curriculum 

  

Traditie- en gewoontevorming   

Veranderingsweerstand    

Verwachtingen/druk van ouders   

 

5. Hoe trachten jullie de mate van integratie van ‘leren leren’ te evalueren? 

6. Wat zijn volgens jullie positieve punten inzake jullie beleid rond ‘leren leren’? 

7. Wat zijn volgens jullie knelpunten inzake jullie beleid rond ‘leren leren’? 

8. Zijn er concrete toekomstplannen inzake het verder onderbouwen van het beleid en de 

realisatie van ‘leren leren’? Hoe zien deze eruit? 

9. Wat zou voor jullie een belangrijke opstap zijn om jullie beleid en stimulatie rond ‘leren 

leren’ naar een hoger niveau te tillen?  
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3. Overzicht categorieën interview 

Stimulerende factoren: 

- Breed draagvlak 

- Communicatie 

- Directie 

- Ondersteuning op vlak van schoolorganisatie 

- Ondersteuning op vlak van infrastructuur en leer- en evaluatiematerialen 

- Participatie in besluitvormingsprocessen 

- Professionele ontwikkeling van leerkrachten 

- Schoolcultuur met een samenwerkingsklimaat 

- Visie 

Hinderpalen: 

- Druk van de schoolcultuur 

- Eigen schoolse ervaringen van de leerkracht 

- Sociale en culturele achtergrond van de leerkracht 

- Gebrek aan tijd door een overladen curriculum 

- Traditie- en gewoontevorming 

- Veranderingsweerstand 

- Verwachtingen/druk van ouders 

Evaluatie van het beleid rond ‘leren leren’ 

Toekomstplannen voor het beleid rond ‘leren leren’ 

Een opstap voor het beleid rond ‘leren leren’ 
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4. Feedbackrapport scholen 

 

  Feedback-
rapport 

 

      
 

Onderzoek zelfregulerend leren 

Lies Vandenbussche 

 

Masterproef: Zelfregulerend leren in 
het lager onderwijs: een studie naar 
de realisatie door de leerkracht en 
de beïnvloedende factoren hierbij 
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1. Inleiding 

In oktober 2009 nam uw school de beslissing om deel te nemen aan dit onderzoek over 

zelfregulerend leren (‘leren leren’). Aan het eerste deel van dit onderzoek, dat bestond uit een online 

vragenlijst, namen 17 scholen uit regio Tielt en Roeselare deel. Er waren 162 leerkrachten bereid om 

deze vragenlijst in te vullen, waarvoor dank. In het tweede deel van het onderzoek werd een 

interview afgenomen bij vijf van deze scholen om dieper in te gaan op de manier waarop ‘leren leren’ 

geïntegreerd wordt in de dagdagelijkse werking van de school.  

Meer concreet werden in dit onderzoek volgende onderzoeksvragen centraal gesteld: 

4. In welke mate en op welke manier integreren leerkrachten zelfregulerende activiteiten in 

hun klaspraktijk?  

5. In welke mate worden de eindtermen ‘leren leren’ geïntegreerd? 

6. Welke factoren beïnvloeden de integratie van zelfregulerend leren? 

In dit feedbackrapport worden de belangrijkste resultaten op deze onderzoeksvragen weergegeven 

voor uw school. Indien u nog vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u e-mailen naar 

lies.vandenbussche@ugent.be. 

2. In welke mate en op welke manier wordt zelfregulerend leren 

geïntegreerd in de klaspraktijk? 

De mate waarin zelfregulerend leren (ZRL) geïntegreerd wordt in de klaspraktijk werd gemeten aan 

de hand van de SRLIT. Dit is een instrument dat bestaat uit drie schalen, gaande van 1 tot 6 (1 = 

nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = regelmatig, 5 = heel vaak, 6 = altijd): 

 De voorbereidingschaal meet de mate waarin leerkrachten de zelfstandigheid van de 

leerlingen stimuleren in de voorbereidingsfase van  het leerproces.   

 De uitvoeringschaal bepaalt in welke mate leerkrachten de verantwoordelijkheid overlaten 

aan de leerlingen tijdens het eigenlijke leren of de taak.  

 De evaluatieschaal bepaalt in welke mate leerkrachten hun leerlingen toelaten om hun eigen 

leerproces en dat van hun medeleerlingen te evalueren. 

De gemiddelde score van alle scholen op de voorbereidingschaal bedraagt 3.15, op de 

uitvoeringschaal 3.24 en op de evaluatieschaal 3.23. Leerkrachten stimuleren zelfregulerend leren 

dus in gelijke mate tijdens het hele leerproces. Globaal gezien, integreren de leerkrachten 

zelfregulerend leren in beperkte mate aangezien de scores zich tussen 3 (soms) en 4 (regelmatig) 

mailto:lies.vandenbussche@ugent.be
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bevinden. Daarnaast blijkt ook dat er grote verschillen tussen leerkrachten zijn: sommigen werken 

nooit tot zelden aan ZRL, terwijl anderen heel vaak zelfregulerend leren integreren. Tabel 1 en 2 

geven u de mogelijkheid om de gemiddelde score van alle scholen met de gemiddelde score van uw 

eigen school te vergelijken. 

Tabel 1: Gemiddelde, minimum en maximum van de SRLIT-score 

 Alle scholen Uw school 

 Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. 

Voorbereiding schaal 3.15 1.57 4.86    

Uitvoering schaal 3.24 1.25 5.38    

Evaluatie schaal 3.23 1.13 5.38    

 

Tabel 2: De gemiddelde SRLIT-score per graad 

  Alle scholen Uw school 

 Graad Gem. Gem. 

Voorbereiding schaal Eerste graad 2.96  

 Tweede graad 3.22  

 Derde graad 3.31  

 Totaal 3.15  

Uitvoering schaal Eerste graad 2.62  

 Tweede graad 3.40  

 Derde graad 3.80  

 Totaal 3.24  

Evaluatie schaal Eerste graad 2.94  

 Tweede graad 3.49  

 Derde graad 3.29  

 Totaal 3.23  

Aan de leerkrachten werd ook gevraagd hoe ze zelfregulerend leren integreren in hun klaspraktijk. 

De antwoorden op deze vraag werden ingedeeld in categorieën. Een overzicht van deze categorieën 

en het percentage leerkrachten dat deze methode gebruikt, is te vinden in tabel 3. ‘Modeling en 

scaffolding’, ‘complexe en betekenisvolle taken’, ‘zelfstandig leren’, ‘evaluatie en reflectie’ en 

‘coöperatief leren’ zijn manieren om ZRL te integreren die aansluiten bij een brede visie op ‘leren 

leren’. Dit wil zeggen dat ‘leren leren’ zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in de dagdagelijkse 

klaspraktijk en dat de nadruk ligt op een brede ontwikkeling van de leerlingen. ‘Directe instructie’ en 

een ‘vakspecifieke aanpak’ sluiten aan bij een smalle visie op ‘leren leren’, omdat ‘leren leren’ in 

aparte lessen gegeven wordt en er een expliciete instructie van strategieën is. Het is aan te raden om 
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‘directe instructie’ niet als enige methode te gebruiken om zelfregulerend leren te integreren op uw 

school. Uit het onderzoek blijkt immers dat leerkrachten met een brede visie op ‘leren leren’ of een 

ontwikkelingsgerichte onderwijsopvatting ZRL meer integreren dan leerkrachten met een 

overdrachtsgerichte opvatting. 

Tabel 3: Hoe wordt zelfregulerend leren geïntegreerd?  

Omschrijving categorieën Voorbeelden % 

Modeling & Scaffolding:  
de leerkracht treedt op als coach en gaat 
samen op weg met de leerlingen. De 
leerkracht toont strategieën voor en 
verwoordt hierbij zijn denkproces. Deze 
ondersteuning wordt geleidelijk aan 
afgebouwd.  

 De leerkracht laat de leerlingen de 
opdracht verwoorden. 

 De leerkracht houdt individuele 
gesprekken met de leerlingen. 

 De leerkracht begeleidt de leerlingen die 
moeite hebben met leren. 

26 

Directe instructie:  
de leerkracht geeft een expliciete instructie 
van strategieën. Er is ook sprake van directe 
instructie wanneer de leerkracht werkt met 
een vast uur ‘leren leren’ of bestaande 
boekjes of methodes rond ‘leren leren’.   

 Bij het invullen van de agenda of een 
planningsbord. 

 Bij het maken van een klassikale 
samenvatting of een mindmap. 

30 

Complexe en betekenisvolle taken:  
de leerkracht geeft taken die interessant en 
uitdagend zijn, die verschillende stukken 
leerstof omvatten, waarmee verschillende 
doelstellingen kunnen bereikt worden en 
waarbij de leerlingen verschillende 
strategieën kunnen gebruiken en waaraan ze 
gedurende een langere periode kunnen 
werken.   

 Projectwerk  

 Een gestuurde probleemstelling 

 Hoekenwerk 

 De leerlingen krijgen de kans om zelf 
informatie op te zoeken en om het te 
presenteren aan de klas. 

46 

Zelfstandig leren:  
de leerlingen maken keuzes wat betreft het 
gebruik van strategieën, de plaats waar ze 
werken, wanneer ze aan iets werken, hoe 
lang, individueel of samen met anderen, enz.  

 Contractwerk 

 Begeleid zelfstandig leren (BZL) 

 Individueel werk  

 Zelfstudie 

49 

Evaluatie en reflectie:  
de leerlingen evalueren en reflecteren over 
hun leerproces en hun leerproduct.   

 De leerlingen verwoorden hun gevolgde 
denkpiste en wisselen leerervaringen uit.   

 Werken met correctiesleutels 

 Een klassikale bespreking over de aanpak 
van een taak 

26 

Coöperatief leren:  
de leerlingen werken samen, waardoor ze 
leren van elkaar en met elkaar. Tijdens de 
samenwerking modelleren ze hun strategieën 
voor hun medeleerlingen, die deze 
strategieën ook kunnen oppikken en 
gebruiken. 

 Groepswerk 

 Partnerwerk 

 Kringgesprek 

 De leerlingen geven uitleg aan elkaar. 25 
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Klasoverstijgende initiatieven:  
zelfregulerend leren wordt geïntegreerd door 
middel van initiatieven die het klasniveau 
overstijgen.  

 De ouders worden betrokken.  

 Er wordt klasdoorbrekend gewerkt. 

 Er wordt een leerlijn rond ZRL op 
schoolniveau ontwikkeld. 

4 

Vakspecifiek:  
de leerkracht integreert zelfregulerend leren 
in aparte vakken.   

 Tijdens wereldoriëntatie 

 Tijdens wiskunde 

 Tijdens muzische vorming 

9 

Herhaling: de leerkracht herhaalt leerinhoud 
/strategieën, zodat die opgenomen worden in 
het langetermijngeheugen.  
 

 De leerkracht herhaalt de geleerde 
strategieën aan het begin van de les. 

 Gebruik van het BHV-model (Basis-
Herhaling-Verdieping) 

 Herhalingsvragen aan het einde van een 
thema 

5 

3. De eindtermen ‘leren leren’ 

In tabel 4, 5 en 6 vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten met betrekking tot de 

eindtermen ‘leren leren’. 

Tabel 4: In welke mate vinden leerkrachten de eindtermen ‘leren leren’ belangrijk? 

Eindterm Alle scholen Uw school 

Gem. Gem. 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door 

ze betekenis te geven en te memoriseren. 
3.98  

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 

informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 
4.85  

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende 

informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 
4.63  

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 

inzichtelijke wijze oplossen. 
4.99  

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, 

taken en opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces 

controleren en bijsturen. 

4.96  

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, 

efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, 

houding van openheid, kritische zin. 

5.15  

Totaal alle eindtermen (N=162) 4.76  

Antwoorden op de vraag: In welke mate vindt u onderstaande eindtermen belangrijk? 1 = helemaal niet 
belangrijk, 2 = niet belangrijk, 3 = eerder niet belangrijk, 4 = eerder belangrijk, 5 = belangrijk, 6 = heel belangrijk 
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Tabel 5: In welke mate worden de eindtermen ‘leren leren’ daadwerkelijk geïntegreerd in de 
klaspraktijk? 

Eindterm Alle scholen Uw school 

Gem. Gem. 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door 

ze betekenis te geven en te memoriseren. 
3.86  

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 

informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 
4.17  

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende 

informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 
3.99  

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 

inzichtelijke wijze oplossen. 
4.49  

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, 

taken en opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces 

controleren en bijsturen. 

4.36  

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, 

efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, 

houding van openheid, kritische zin. 

4.55  

Totaal alle eindtermen (N=162) 4.24  

Antwoorden op de vraag: In welke mate integreert u de onderstaande eindtermen daadwerkelijk in de 
klaspraktijk?  1 = helemaal niet, 2 = niet, 3 = eerder niet, 4 = eerder wel, 5 = in vrij sterke mate, 6 = volledig 

 

Tabel 6: In welke mate bereiken leerkrachten met de meerderheid van leerlingen de eindterm… 

Eindterm Alle scholen Uw school 

Gem. Gem. 

1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door 

ze betekenis te geven en te memoriseren. 
3.98  

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende 

informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 
4.09  

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende 

informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 
3.93  

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 

inzichtelijke wijze oplossen. 
4.27  

5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, 

taken en opdrachten plannen en organiseren; hun eigen leerproces 

controleren en bijsturen. 

4.19  

6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, 

efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, 

houding van openheid, kritische zin. 

4.26  

Totaal alle eindtermen (N=162) 4.12  

Antwoorden op de stelling ‘Ik bereik met de meerderheid van mijn leerlingen de eindterm…’ 
1 = helemaal niet akkoord, 2 = niet akkoord, 3 = eerder niet akkoord, 4 = eerder akkoord, 5 = akkoord, 6 = 
helemaal akkoord 
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4. Welke factoren beïnvloeden de integratie van zelfregulerend leren? 

De beïnvloedende factoren die onderzocht werden, worden ingedeeld in drie niveaus, namelijk het 

niveau van de leerkracht, het niveau van de klas en het niveau van de school. 

Belangrijke beïnvloedende factoren op leerkrachtniveau zijn de onderwijsopvattingen die 

leerkrachten hebben en de mate waarin leerkrachten de eindtermen ‘leren leren’ belangrijk vinden. 

Leerkrachten met een ontwikkelingsgerichte opvatting integreren ZRL meer dan leerkrachten met 

een overdrachtsgerichte opvatting. Leerkrachten die de eindtermen ‘leren leren’ belangrijk vinden, 

besteden meer aandacht aan ZRL in vergelijking met leerkrachten die deze eindtermen niet 

belangrijk vinden. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat leerkrachten die hun leerlingen te jong 

vinden om aan ZRL te werken, dit ook minder integreren. Persoonlijke factoren zoals het geslacht, de 

leeftijd en de ervaring van de leerkracht blijken geen rol te spelen bij de mate waarin ZRL 

gestimuleerd wordt.  De leerkrachten menen dat zelfregulerend leren positief is voor de groei en de 

ontwikkeling van de leerlingen. Dit is hun belangrijkste stimulans om aan ZRL te werken. Een 

overzicht van de stimulansen die de leerkrachten ervaren, wordt gegeven in tabel 7. De grootste 

hinderpalen volgens de leerkrachten zijn ‘tijdsgebrek en werkdruk’ en de ‘diversiteit tussen 

leerlingen’. Een overzicht van de hinderpalen die de leerkrachten ervaren, wordt gegeven in tabel 8.  

Op klasniveau blijkt dat de graad waaraan de leerkracht lesgeeft een invloed heeft op de mate 

waarin ZRL gerealiseerd wordt. Leerkrachten die leerlingen uit een hogere graad onderwijzen, 

integreren ZRL meer dan leerkrachten die lesgeven aan een lagere graad. Daarnaast heeft het aantal 

leerlingen in de klas een invloed op de mate waarin zelfregulerend leren geïntegreerd wordt. 

Leerkrachten die minder leerlingen in de klas hebben, stimuleren ZRL meer dan leerkrachten die voor 

een grote klas staan. Bovendien geven leerkrachten ‘een grote klas’ ook aan als hinderpaal bij de 

integratie van ZRL. 

Op schoolniveau blijkt dat het hebben van een visie op ‘leren leren’ een belangrijke factor is voor het 

integreren van zelfregulerend leren. Bijkomende stimulerende factoren zijn: een breed draagvlak 

creëren, de mate waarin de leerkrachten betrokken worden bij het nemen van beslissingen en een 

goede communicatie.  
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Tabel 7: Stimulansen die de leerkrachten ervaren bij zelfregulerend leren 

Omschrijving categorieën Frequentie % 

ZRL is positief voor de groei en ontwikkeling van de leerlingen 66 75.00 

Zelfstandigheid: door ZRL worden de leerlingen zelfstandig, ze leren 
zelfstandig leren en werken. 

25 30.49 

Overgang secundair onderwijs: door ZRL wordt de overgang naar het 
secundair onderwijs verbeterd. 

13 15.85 

De toekomst: door ZRL worden de leerlingen beter voorbereid op de 
toekomst, de volwassenheid, onze maatschappij.  

17 20.73 

Eigenschappen van ZRL: door ZRL leren de leerlingen organiseren, plannen, 
informatie opzoeken, problemen oplossen, evalueren, reflecteren, zich 
bijsturen.  

11 13.41 

Persoonlijkheidsontwikkeling: door ZRL ontwikkelen leerlingen hun karakter 
en bouwen ze waarden op: ze leren kritisch zijn, bouwen zelfvertrouwen op, 
leren omgaan met kritiek en beperkingen, ontwikkelen 
verantwoordelijkheidszin, leren doorzetten,… 

5 6.10 

Motivatie van de leerlingen: leerlingen vinden ZRL leuk, het sluit aan bij hun 
interessewereld, het is kindgericht, er zijn aangepaste taken, ze krijgen de 
kans om zelf keuzes te maken, ze mogen materialen meebrengen. 

14 17.07 

Leermethode: de manier van leren bij ZRL: de leerlingen werken samen, ze 
leren van elkaar, fouten maken mag, ze leren uit fouten, ze leren al doende, 
‘wat je zelf doet, daarvoor zet je je meer in, het blijft beter hangen en je past 
het  vlugger toe in andere omstandigheden’. 

12 14.63 

Extra kansen: bij ZRL worden kansen gecreëerd voor leerlingen die ze thuis 
niet krijgen, voor extra begeleiding bij kinderen met leermoeilijkheden, voor 
de knappe leerlingen die in het lager onderwijs geen moeite hebben met 
leren,… 

6 7.32 

Het nut van zelfregulerend leren:  de zin van ZRL ervaren in het dagelijks 
leven. 

7 8.43 

Houding van de leerkracht  

de houding van de leerkrachten t.o.v. ZRL: als leerkracht achter ZRL staan, 
vertrouwd zijn met de eindtermen ‘leren leren’, tijd maken voor ZRL, blijven 
volhouden bij het integreren van ZRL, iets durven eisen van de leerlingen, hen 
positief bevestigen bij ZRL, bemoedigend zijn.  

13 15.85 

Extra ondersteuning voor de leerkracht 6 6.82 

Materiële ondersteuning: meer materiële ondersteuning zou een stimulans 
zijn om ZRL te integreren, bv. een goede agenda, media om informatie op te 
zoeken (internet, boeken,…), taken met een zelfcorrectie,… 

4 4.88 

Inhoudelijke ondersteuning: navorming rond ZRL, tips krijgen over hoe je kan 
werken aan ‘leren leren’, teamoverleg, een uitgewerkt systeem voor 
contractwerk op schoolniveau,… 

3 3.66 

Stimulansen door de leerlingen  

de stimulans om aan ZRL te integreren ligt in de leerlingen zelf: het 

3 3.66 
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enthousiasme van de leerlingen, ze actief aan het werk zien, als leerkracht 
dichter bij de leerlingen staan, ervaren dat je overbodig wordt als ze goed 
samenwerken,… 

Tabel 8: Hinderpalen die de leerkrachten ervaren bij zelfregulerend leren 

Omschrijving categorieën Frequentie % 

Tijdsgebrek en werkdruk:  
er is te weinig tijd om ZRL te integreren door een overvol leerplan, te veel 
nevenactiviteiten en naschoolse activiteiten. Bovendien vraagt ZRL veel van 
een leerkracht (veel geduld, kunnen omgaan met de drukte in de klas); er 
wordt te veel van bovenaf opgelegd, leerkrachten worden overbevraagd. 

44 40.74 

Diversiteit:  
de diversiteit tussen de leerlingen: leerlingen hebben een verschillend 
intelligentieniveau (‘ZRL is enkel voor knappe leerlingen’), verschillende 
voorkennis, sociale achtergrond, thuissituatie. Sommige leerlingen hebben 
onvoldoende zelfvertrouwen, hebben leesmoeilijkheden, zijn lui, zijn te 
weinig zelfstandig, hebben te weinig verantwoordelijkheid, zijn weinig 
gemotiveerd, ervaren tijdsdruk,… waardoor ZRL moeilijk lukt. 

34 31.48 

Leeftijd:  
de leerlingen zijn nog te jong voor zelfregulerend leren.  

17 15.74 

Praktische en materiële en belemmeringen:  
vaste uurroosters, administratief werk, gebrek aan middelen en ruimte om 
ZRL te integreren, bv. media om informatie op te zoeken, handboeken die 
niet afgestemd zijn op ZRL.  

12 11.11 

Grootte van de klasgroep:  
in een klas met veel leerlingen is ZRL moeilijker om te integreren, bv. op vlak 
van organisatie, het overzicht en de orde bewaren.  

12 11.11 

Te weinig vertrouwdheid met ZRL:  
gebrek aan informatie m.b.t. ZRL,  angst om niet te voldoen aan de 
eindtermen, hoe evalueer je ZRL? Wie leert ZRL aan de leerkracht? 

12 11.11 

Geen onmiddellijk resultaat:  
ZRL vraagt veel inspanningen, maar je pikt er niet onmiddellijk de vruchten 
van.  

3 2.78 

Druk van ouders:  
sommige ouders vinden de resultaten die hun kinderen behalen, belangrijker 
dan het proces dat ze afleggen. 

1 0.93 

Geen hinderpalen: 
Er zijn geen hinderpalen bij het integreren van ZRL. 

6 5.56 
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5. Suggesties m.b.t. zelfregulerend leren 

Algemene suggesties  

 Het is essentieel om een duidelijke visie te ontwikkelen rond ‘zelfregulerend leren’. Uit het 

onderzoek blijkt dat er meer aan ‘leren leren’ gewerkt wordt wanneer er een visie rond ZRL 

op school aanwezig is. Een onderdeel van deze visie is het uitwerken van een opbouwende 

leerlijn. Deze leerlijn houdt in dat er concrete doelstellingen en verwachtingen rond ‘leren 

leren’ per leerjaar/graad geformuleerd worden op basis van de eindtermen ‘leren leren’. 

Deze leerlijn kan zelfs al starten bij de eerste kleuterklas. Op die manier krijgt ‘leren leren’ 

vorm en is er een basis om op terug te vallen. Het is belangrijk dat de leerkrachten betrokken 

worden bij de ontwikkeling van deze visie en dat er duidelijk over gecommuniceerd wordt. 

Op die manier kan er een breed draagvlak voor zelfregulerend leren gecreëerd worden.  

 Het is aan te raden dat scholen de diversiteit tussen de leerlingen proberen op te vangen. 

De leerkrachten halen het verschil in intelligentieniveau, voorkennis, sociale achtergrond, 

thuissituatie en motivatie tussen de leerlingen aan als hinderpalen bij de integratie van 

zelfregulerend leren. Waarschijnlijk ervaren de leerkrachten deze verschillen tussen de 

leerlingen als een hinderpaal, omdat het geen eenvoudige opdracht is om alle leerlingen 

voldoende en goed te kunnen begeleiden in hun leerproces wanneer er veel diversiteit is. 

Differentiatie en het werken met niveaugroepen kunnen hiertoe mogelijkheden creëren.  

 Het werken in groepen biedt eveneens de kans om de grootte van de klasgroep te 

verkleinen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat leerkrachten een grote klasgroep als een 

hinderpaal ervaren. Wanneer de zorgleerkracht bijvoorbeeld op bepaalde uren een deel van 

de klas overneemt, dan heeft de leerkracht op dat moment de gelegenheid om de leerlingen 

beter te begeleiden.     

Specifieke suggesties voor uw school 

 

 

 

 

 


