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Zelfregulatie staat voor een actieve rol bij het leerproces, eigenaarschap wil zeggen dat leerlingen 
zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Beide begrippen hangen samen met 
intrinsieke motivatie. In het voortgezet onderwijs kunnen zelfregulatie en eigenaarschap een 
belangrijke ontwikkeling doormaken, als docenten de leerlingen daarbij ondersteunen. 
 
Zelfregulatie, eigenaarschap en motivatie 
Leerlingen die zichzelf reguleren zijn in staat hun eigen leerproces aan te sturen, te volgen en bij te 
sturen. Zelfregulatie hangt samen met eigenaarschap, dat wil zeggen dat leerlingen zich 
verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Ook houdt het verband met de intrinsieke 
motivatie van leerlingen.  
 
Effectieve zelfregulatie vraagt om leerstrategieën  
Het vermogen tot zelfregulatie komt leerlingen niet vanzelf aanwaaien. Ze hebben daarvoor 
leerstrategieën nodig. Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten leerstrategieën: cognitieve, 
metacognitieve en motivationele of affectieve strategieën.  
 
Zelfregulatie voor alle leerlingen  
Zelfregulatie vraagt dus nogal wat van een leerling. Ligt het dan wel binnen het bereik van alle 
leerlingen? In hoeverre spelen leeftijd en onderwijsniveau een rol? 
 
Hoe kun je als leraar zelfregulering en eigenaarschap stimuleren?  
Leraren kunnen zelfregulering stimuleren, met de juiste balans tussen ruimte en structuur. Ze doen 
dit door keuzes bieden, instructie in leerstrategieën, procesgerichte feedback en geleidelijk loslaten.  
 
De kunst van zelfbeoordeling 
Veel leerlingen zijn geneigd zichzelf te overschatten. Dat is niet in het belang van de monitoring en 
evaluatie van het leerproces, twee belangrijke aspecten van zelfregulatie. Uitstellen van het oordelen 
en het maken van toepassingsopdrachten kunnen de zelfbeoordeling verbeteren. 
 
Recente NRO-projecten over zelfregulatie en eigenaarschap  
• Kostons, D., Donker, A.S., & Opdenakker, M.C. (2014). Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. 

Groningen: GION/Rijksuniversiteit Groningen. 
• Ter Beek, M., Spijkerboer, A. W., Brummer, L., & Opdenakker, M-C. (2018). Gemotiveerd, actief 
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ondersteunen bij het begrijpend lezen van informatieve zaakvakteksten in het voortgezet 
onderwijs. Rijksuniversiteit Groningen. 

• De Bruin, A.B.H. (2009-2014) Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair 
en voortgezet onderwijs (411-07-150) Dit project omvat enkele deelstudies 
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Zelfregulatie, eigenaarschap en motivatie 
 
Leerlingen die zichzelf reguleren zijn in staat hun eigen leerproces aan te sturen, te volgen en bij te 
sturen. Zelfregulatie hangt samen met eigenaarschap, dat wil zeggen dat leerlingen zich 
verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Ook houdt het verband met de intrinsieke 
motivatie van leerlingen.  
 
Zelfregulatie 
Leren is iets wat je doet, niet iets wat je ondergaat. Het leren is gebaat bij actieve betrokkenheid van 
leerlingen, waarbij ze invloed hebben op hun eigen leerproces. We spreken dan van zelfregulatie. 
Een zelfregulerende leerling “monitort, stuurt en reguleert zijn handelen met als doel informatie te 
verwerven, expertise uit te breiden en zichzelf te verbeteren.”1 
 
Waarom is zelfregulatie zo belangrijk? Omdat het uiteindelijk de leerling is die leert, niet de leraar. 
Ook al kan de leraar nog zo goed uitleggen, wat de leerling ermee doet bepaalt uiteindelijk het 
succes van het onderwijs. Bovendien leren we niet alleen op school, maar ook daarna, tijdens studie 
en beroepsloopbaan.  
 
Zelfregulatie vindt plaats in verschillende fasen: voor, tijdens en na het leren. Zimmerman omschrijft 
die drie fasen als volgt:2 
1) Voorbereidingsfase: taakanalyse en motiverende opvattingen (geloof in eigen kunnen, 

verwachtingen, interesse, doelen) 
2) Uitvoeringsfase: zelfcontrole en zelfobservatie 
3) Reflectiefase: zelfbeoordeling en reactie daarop (tevredenheid, wel of niet aanpassen) 
 
Hoewel deze beschrijving de indruk kan wekken dat zelfregulatie iets is wat leerlingen helemaal 
zelfstandig doen, benadrukt Zimmerman dat dit niet het geval is. Zelfregulatie is een complexe 
vaardigheid. Voordat leerlingen zichzelf kunnen reguleren, moeten ze dat leren. De leraar speelt 
daarbij een belangrijke rol.  
 
Eigenaarschap  
Zelfregulatie wordt vaak in één adem genoemd met het begrip eigenaarschap. Leerlingen die hun 
eigen leren kunnen reguleren, krijgen het gevoel dat zij de baas zijn over het leerproces. Leren is dan 
niet iets wat moet, het is iets wat ze zelf willen. Zelfregulatie draagt dus bij aan eigenaarschap. 
Andersom wordt ook wel gesteld dat eigenaarschap mogelijk maakt. Dat is dus een kip-en-ei-kwestie: 
oorzaak en gevolg zijn moeilijk te identificeren.  
Conley en French (2014) beschrijven eigenaarschap in een model ontworpen met vijf componenten.3  
1) Eigenaarschap begint met motivatie en betrokkenheid.  
2) Van daaruit stellen leerlingen doelen en sturen hun eigen leren om die doelen te bereiken. 
3) Leerlingen merken dat zij controle kunnen nemen over het leerproces, waardoor zij er 

vertrouwen in krijgen dat ze de taak aankunnen (self-efficacy) en hun zelfvertrouwen toeneemt. 
4) Om vast te stellen of zij hun doelen inderdaad bereiken, gebruiken leerlingen metacognitieve 

vaardigheden, (leren leren) en monitoren ze hun eigen vorderingen. 



 

5) De eerste vier componenten hebben een positieve invloed op de volharding of 
doorzettingsvermogen van de leerling. Dit leidt vervolgens weer tot een versterking van de 
motivatie.   

 
Motivatie 
Wat precies de relatie is tussen motivatie, zelfregulatie en eigenaarschap is niet zo eenvoudig vast te 
stellen. Het model van Conley en French veronderstelt dat motivatie eigenaarschap bevordert, maar 
er ook het resultaat van is. Dit komt overeen met de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. In 
deze theorie staat het belang van intrinsieke motivatie centraal. Autonomie, competentie en sociale 
verbondenheid hebben een positieve uitwerking op die intrinsieke motivatie.4  
Het gevoel van autonomie van leerlingen wordt versterkt als ze zelfstandige keuzes kunnen maken. 
Daarbij biedt de leraar voldoende structuur, zodat de leerling een gevoel van competentie kan 
ontwikkelen. Persoonlijke begeleiding is nodig voor het gevoel van verbondenheid.5  
In andere studies wordt slechts gedeeltelijke bevestiging gevonden voor de relatie tussen 
componenten van eigenaarschap, zoals self-efficacy, zelfregulatie en motivatie. Hoewel duidelijk is 
dat ze met elkaar te maken hebben, weten we nog niet precies aan welke knoppen we moeten 
draaien om eigenaarschap te vergroten.6  
 
Meten van zelfregulering bij leerlingen 
 
Voor het meten van zelfregulatie zijn enkele instrumenten ontwikkeld. Nederlandstalige 
instrumenten zijn de iSELF en de zelfregulatie-vragenlijst van SLO 
 
iSELF 
Kennisinstituut TNO heeft iSELF ontwikkeld, een web-based vragenlijst voor kinderen van 10 tot 14 
jaar. Kinderen geven aan in hoeverre zij in staat zijn tot zelfsturing, door te reageren op stellingen. 
Het instrument geeft weer hoe de leerling zichzelf beoordeelt wat betreft: eigen regie nemen, 
leerstrategieën gebruiken, samenwerken, werkreflectie, zelfreflectie, motivatie en vertrouwen. 
Door het invullen van een bijbehorende vragenlijst kan de leerling aangeven in hoeverre hij of zij 
behoefte heeft aan Richting, Ruimte en/of Ruggensteun. 
https://www.saxion.nl/onderzoek/meer-onderzoek/vernieuwingsonderwijs/iself 
 
Zelfregulatie-vragenlijst SLO 
SLO heeft een zelfregulatie-vragenlijst voor leerlingen in het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Het 
instrument meet metacognitie (voor, tijdens en na een taak) en motivatie. Doel van de vragenlijst is 
inzicht te geven in de mate van zelfregulatie in de les; hij kan gebruikt worden als hulpmiddel om dit 
gedrag te bevorderen.  
https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/leermateriaal/4139-slimmer-leren-
zelfregulatie-in-de-les 
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Effectieve zelfregulatie vraagt om leerstrategieën  
 
Het vermogen tot zelfregulatie komt leerlingen niet vanzelf aanwaaien. Ze hebben daarvoor 
leerstrategieën nodig. Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten leerstrategieën: cognitieve, 
metacognitieve en motivationele of affectieve strategieën.  
 
Heeft zelfregulatie een positieve uitwerking op de prestaties? Dat lijkt logisch. Als leerlingen zich 
meer eigenaar voelen en meer gemotiveerd zijn, zal dat ook een positieve uitwerking hebben op de 
leerprestaties. Maar de relatie tussen zelfregulatie en prestaties is iets ingewikkelder. Het is niet 
voldoende om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven, ze moeten ook strategieën beheersen 
waarmee ze hun leren kunnen reguleren. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. 

Zelfregulatie vraagt om de ontwikkeling van leerstrategieën. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 
drie soorten strategieën: cognitieve, metacognitieve en motivationele of affectieve strategieën.7  

Cognitieve leerstrategieën stellen de leerling in staat om informatie te onthouden en om nieuwe 
informatie bij bestaande kennis in het geheugen te integreren. Deze strategieën zijn meestal 
vakspecifiek, bijvoorbeeld het herhalen van woordjes bij het leren van een vreemde taal. De 
volgende cognitieve leerstrategieën zijn effectief gebleken, dat wil zeggen hebben een positieve 
uitwerking op leerlingprestaties: 8 
• Relateren: verbanden leggen, analogieën bedenken 
• Analyseren: lesstof opsplitsen in onderdelen, onderzoeken 
• Structureren: samenbrengen, schematiseren, ordenen 

Metacognitieve strategieën zijn nodig om het leren te reguleren. Leerlingen moeten een taak kunnen 
plannen, de voortgang kunnen monitoren en na afloop kunnen evalueren.9 Voorbeelden van 
effectieve strategieën: 
• Oriënteren: het leerproces voorbereiden 
• Plannen: het leerproces ontwerpen en voorspellen 
• Het leerproces beoordelen (in het licht van het plan/het doel) 

Motivationele of affectieve strategieën zijn nodig om aan een taak te werken en dat vol te houden. 
Voorbeelden zijn: positieve verwachtingen, vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy), jezelf belonen 
bij het afronden van een taak. Van de drie typen strategieën hebben deze de duidelijkste relatie met 
eigenaarschap. Volgens internationale literatuur is een effectieve motivationele strategie: 10 
• Aandacht geven aan belang en relevantie van de taak, aan de hand van voorbeelden 

De leerstrategieën zijn vooral effectief als ze in combinatie worden toegepast. Met name de 
combinatie van cognitieve en metacognitieve strategieën blijkt werkzaam. In sommige gevallen 
kunnen ook afzonderlijke strategieën heel effectief zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor cognitieve 
strategieën in een vakspecifieke context, zoals rekenen-wiskunde. 
Het belang van affectieve of motivationele strategieën is in Nederlands onderzoek niet overtuigend 
aangetoond. Verder moeten we bedenken dat het leeuwendeel van het onderzoek naar 
leerstrategieën is uitgevoerd in het primair onderwijs. Naar de effectiviteit van leerstrategieën in het 
voortgezet onderwijs is meer onderzoek gewenst.  
  



 

Meer over leerstrategieën  
Een meer uitvoerige beschrijving van effectieve leerstrategieën is te vinden in ‘Zelfgestuurd leren in 
de onderwijspraktijk: een kennisbasis voor effectieve strategie-instructie’ van de Rijksuniversiteit 
Groningen.  Op basis van een review van de onderzoeksliteratuur geeft het boek een overzicht van 
effectieve leerstrategieën. Ook bevat het boek aanbevelingen voor leraren, met concrete 
voorbeelden voor het aanleren en oefenen met deze strategieën. 
 
Kostons, D., Donker, A.S., & Opdenakker, M.-C. (2014). Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. 
Groningen: GION/Rijksuniversiteit Groningen. 
https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Opdenakker_Zelfgestuurd-leren-in-de-
onderwijspraktijk.pdf 
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Zelfregulatie voor alle leerlingen  
 
Zelfregulatie vraagt nogal wat van een leerling. Ligt het dan wel binnen het bereik van alle 
leerlingen? In hoeverre spelen leeftijd en onderwijsniveau een rol? 
 
Voor effectieve zelfregulatie is het nodig om verschillende leerstrategieën te beheersen. Het vraagt 
dus nogal wat van een leerling. Ligt zelfregulatie dan wel binnen het bereik van alle leerlingen? In 
hoeverre spelen leeftijd en onderwijsniveau een rol? 

De geleidelijke ontwikkeling van het brein 
Het toepassen van leerstrategieën begint al op heel jonge leeftijd. Zo weten we dat kinderen al vanaf 
ongeveer zes jaar kunnen reflecteren op hun eigen leren.11 Maar dat is pas het begin van een proces 
dat geleidelijk verloopt en veel tijd kost. Dat hangt samen met de ontwikkeling van het brein. Als 
leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, is dat nog lang niet voltooid. 
Naar het ‘puberbrein’ of het ‘tienerbrein’ is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan, met nieuwe, 
geavanceerde technieken.12 Daardoor weten we nu dat de hersenen zich nog ontwikkelen tot na de 
puberteit. Er vindt een proces plaats van ‘groeien en snoeien’. Verbindingen tussen hersencellen 
worden onder invloed van hormonen opnieuw gestructureerd. Daarbij krijgen de emotionele 
hersengebieden voorrang op de rationele gebieden. Cognitieve en metacognitieve vaardigheden 
ontwikkelen zich relatief laat. Belangrijk voor die metacognitie zijn de executieve functies: 
werkgeheugen, vermogen tot aanpassen en vastgehouden aandacht. De ontwikkeling daarvan is pas 
rond het twintigste jaar voltooid.13   
Dit betekent niet dat we moeten afwachten tot de hersenen helemaal ‘klaar’ zijn. De hersen-
ontwikkeling is geen autonoom proces dat is voorgeprogrammeerd in de genen. Oefening en 
ervaring opdoen zijn essentieel voor de ontwikkeling. Hierbij spelen ouders en leraren een zeer 
belangrijke rol. Zij kunnen tieners stimuleren, inspireren en faciliteren.14  
 
Zelfregulatie door (v)mbo-leerlingen 
Het onderwijsniveau maakt verschil voor de motivatie van leerlingen. In het vmbo zijn leerlingen over 
het algemeen minder gemotiveerd dan havo- en vwo-leerlingen.15 Zelfregulatie kan helpen die 
motivatie te verhogen. Uit onderzoek op vmbo-scholen blijkt dat leerlingen die waarde hechten aan 
het schoolwerk, eerder verschillende motivationele strategieën zullen inzetten. Dat leidt vervolgens 
weer tot een hogere motivatie. Een relatie met de schoolprestaties werd in dit onderzoek onder 
vmbo-scholen echter niet gevonden.16 
Onderzoek onder leerlingen, die net de overstap naar het mbo hebben gemaakt, laat zien dat hun 
zelfregulerende vaardigheden lang niet altijd goed ontwikkeld zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
onderzoek naar de effectiviteit van zelfregulatie-opdrachten in elektronische portfolio’s onder 
eerstejaars mbo-studenten. In hun e-portfolio moesten deze studenten vragen beantwoorden over 
hun leerdoelen, vorderingen en vervolgstappen. Het onderzoek bracht verschillende struikelblokken 
aan het licht. Studenten vinden zelfsturingsopdrachten te abstract en niet praktisch relevant. Ze 
formuleren dan ook maar in beperkte mate verbeterpunten. Zelfbeoordeling vinden ze niet 
voldoende; ze willen feedback krijgen van de docent. 17  
Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat de zelfsturingsopdrachten voor deze leerlingen 
concreter moeten zijn en beter passend bij hun niveau. Leerlingen die abstracter denken (zoals havo- 



 

en vwo-leerlingen) vinden zelfsturing uit zichzelf al evidenter. Als de zin van zelfregulerings-
opdrachten duidelijk is, werken ze motiverend en bevorderen ze eigenaarschap. Ondersteuning en 
autonomie zijn dan in balans. Uit internationaal onderzoek weten we dat het helpt als leerlingen 
inzien waarom dit type opdrachten belangrijk zijn.18 Een voorbeeld van concrete 
zelfsturingsopdrachten biedt het 4C/ID-model, dat is toegepast op de kappersopleiding (zie kader).  
 
Zelfregulatie binnen het 4C/ID-model 
 
Het 4C/ID-model is een model voor het ontwerpen van onderwijs. 4C staat voor 4 componenten: 
leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefening. ID staat voor 
Instructional Design, een systematische aanpak voor het ontwerpen van leeromgevingen. Het is 
gericht op complexe leertaken, waarbij gewerkt wordt aan integratie van kennis, houding en 
vaardigheden en transfer naar de praktijk.   
 
Binnen het mbo is onderzocht of het 4C/ID-model een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van 
zelfregulatie. Hierbij werkt gewerkt volgens een vaste cyclus: 1. uitvoering → 2. beoordeling eigen 
prestatie → 3. selectie nieuwe taak. De cycli volgen elkaar op, waarbij de moeilijkheidsgraad steeds 
toeneemt. Een cruciale fase in de cyclus is de zelfbeoordeling. Leerlingen leggen hun beoordeling 
vast in een e-portfolio en voeren daarover gesprekken met de mentor. Deze stelt vragen over de 
zelfbeoordeling en geeft advies, gericht op verbetering van zelfsturingsvaardigheden.  
 
Typerend voor deze werkwijze is dat er veel verantwoordelijkheid en sturing ligt bij de leerling, maar 
dat de mentor steeds betrokken is. Deze kijkt zowel naar de vorderingen als naar de 
zelfsturingsvaardigheden van de leerling. Daardoor kan de ondersteuning geleidelijk worden 
afgebouwd, volgens de methodiek van scaffolding. Het onderzoek laat zien dat leerlingen zo stap 
voor stap leren om verbeterpunten te formuleren en om het vervolg van hun leerproces te plannen. 
 
Kicken, W. (2008). Portfolio use in vocational education. Helping students to direct their learning. 
Heerlen: Open Universiteit. 
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Stimuleren van zelfregulatie en eigenaarschap  
 
Leraren kunnen zelfregulering stimuleren, met de juiste balans tussen ruimte en structuur. Ze doen 
dit door keuzes bieden, instructie in leerstrategieën, procesgerichte feedback en geleidelijk 
loslaten.  
 
In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen nog niet zover dat ze hun leerproces helemaal zelf kunnen 
reguleren. Tieners hebben ‘steun, sturing en inspiratie’ nodig, schrijft Jelle Jolles in ‘Het 
tienerbrein’.19 Omdat ze nog niet ‘klaar’ zijn voor volledige zelfregulatie is steun en sturing nodig. 
Maar inspiratie is net zo belangrijk. Het is voor een leraar geen eenvoudige opgave om steun, sturing 
en inspiratie op de juiste manier te doseren. Het is zoeken naar de juiste balans tussen ruimte geven 
en structuur bieden. Om zelfsturing van leerlingen op deze manier te bevorderen, zouden leraren de 
volgende vier dingen moeten doen:20 
 
Keuzes bieden  
Als leerlingen kunnen kiezen voor leertaken waarvan ze de waarde, het belang en de relevantie zien, 
vergroot dat het eigenaarschap van de leerlingen. Dit werkt motiverend en stimuleert 
zelfvertrouwen en zelfstandigheid.21 Daarbij helpt het wanneer leerlingen niet eenmalig, maar 
herhaaldelijk kunnen kiezen en wanneer het aantal alternatieven beperkt en dus overzichtelijk is.  
Op zich is het bieden van keuzes echter niet voldoende om op de langere termijn leerprestaties te 
verbeteren. 22 Daarvoor zijn ook de volgende vormen van steun en sturing door de leraar nodig.  
 
Instructie van leerstrategieën   
Leerlingen hebben leerstrategieën nodig om hun eigen leren te reguleren. Die strategieën komen de 
leerlingen niet vanzelf aanwaaien. Leraren steunen hun leerlingen door die strategieën te 
onderwijzen, op een interactieve manier.23 Enkele voorbeelden: 
Expliciete instructie geven in strategieën, gericht op plannen, monitoren en evalueren van het 
leerproces; bijvoorbeeld aan de hand van het EDI-model;24  
Hints: Wanneer een leerling vast dreigt te lopen, helpt de leraar hem op weg met gedoseerde stukjes 
informatie, in opdracht- of vraagvorm. Daardoor zet hij de leerling aan het denken. 
Modelleren: De leraar doet vaardigheden voor, denkt hardop en stimuleert hardop denken bij de 
leerling. 
Transfer: Het is niet voldoende een strategie in één situatie aan te leren. De leraar leert de leerling 
geleerde vaardigheden ook toepassen in nieuwe situaties.25  
 
Feedback op het leerproces  
Goede leraren geven aanwijzingen en stimuleren gewenst gedrag. Ze laten leerlingen zien wat ze 
goed hebben gedaan bij het toepassen van leerstrategieën en wat niet. Met deze feedback op het 
leerproces bevorderen ze zelfvertrouwen en zelfstandigheid veel effectiever dan met feedback op 
het leerresultaat. 26    
 
Geleidelijk loslaten  
Ruimte geven is niet hetzelfde als loslaten. Het eerste doet de leraar zodra hij begint zelfregulatie te 
stimuleren. Dat vergroot het gevoel van autonomie van de leerling en daarmee het eigenaarschap. 



 

Loslaten is pas verantwoord als leerlingen leerstrategieën beheersen. Dit gebeurt door een 
geleidelijke overgang van externe sturing (door de leraar), via gedeelde sturing (door leraar en 
leerling samen) naar interne sturing (door de leerling). Een bruikbare techniek hierbij is scaffolding, 
waarbij ondersteuning wordt geboden in de ‘zone van naaste ontwikkeling’.27 Naarmate de leerling 
een strategie beter beheerst, kan de ondersteuning worden afgebouwd.28  
 
Aanleren van cognitieve en metacognitieve vaardigheden in zeven stappen 
In het boek ‘Wijze lessen’ staat een stappenplan beschreven, aan de hand waarvan leraren hun 
leerlingen cognitieve en metacognitieve vaardigheden kunnen aanleren. Dit plan bestaat uit zeven 
stappen: 
1. Activeer voorkennis 
2. Geef expliciete instructie over de aan te leren strategie 
3. Doe de geleerde strategie zelf voor 
4. Zorg dat leerlingen de strategie onthouden 
5. Geef begeleide oefeningen in het gebruik van de strategie 
6. Laat leerlingen zelfstandig oefenen met de strategie 
7. Laat leerling gestructureerd reflecteren over de gebruikte strategie. 
 
Bron: Surma, T. e.a. (2019) Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel: Ten 
Brink Uitgevers. 
https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-
d674-ac24f78596ef 
 
Zeven aanbevelingen van de Education Endowment Fundation 
De Britse Education Endowment Fundation doet in een ‘guidance report’ over metacognitie en 
zelfregulatie de volgende zeven aanbevelingen (vertaald in het Nederlands): 
1. Leraren moeten begrip en vaardigheden verwerven om de metacognitieve kennis van hun 

leerlingen te helpen ontwikkelen. 
2. Geef expliciete instructie in metacognitieve strategieën, onder andere over plannen, monitoren 

en evalueren van het leren. 
3. Modelleer je eigen denkprocessen om leerlingen te helpen hun metacognitieve en cognitieve 

vaardigheden te ontwikkelen. 
4. Geef leerlingen passende uitdagingen om hun zelfregulatie en metacognitie te ontwikkelen. 
5. Bevorder en voer metacognitieve gesprekken in de klas. 
6. Instrueer de leerlingen hoe ze hun leerproces zelfstandig kunnen organiseren en managen. 
7. Scholen moeten leraren ondersteunen om kennis te verwerven over effectieve aanpakken en 

verwachten dat deze worden toegepast.  
 
Bron: Education Endowment Fundation (2018). Metacognition and Self-regulated Learning. Guidance 
Report. Londen: EEF. https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/guidance-
reports/metacognition-and-self-regulated-learning/ 
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De kunst van zelfbeoordeling 
 
Veel leerlingen zijn geneigd zichzelf te overschatten. Dat is niet in het belang van de monitoring en 
evaluatie van het leerproces, twee belangrijke aspecten van zelfregulatie. Uitstellen van het 
oordelen en het maken van toepassingsopdrachten kunnen de zelfbeoordeling verbeteren. 
 
Een belangrijk onderdeel van zelfregulatie is de beoordeling van de eigen prestaties. Uit Nederlands 
onderzoek blijkt dat leerlingen die bovengemiddeld in staat zijn de eigen prestatie te beoordelen en 
op basis daarvan een passende vervolgtaak te kiezen, betere leerresultaten laten zien dan leerlingen 
die daar minder goed in waren.29 Veel leerlingen zijn echter niet zo goed in zelfbeoordeling. Mensen 
zijn in het algemeen geneigd zichzelf te overschatten. Dat is prettig voor ons gevoel van competentie 
en kan dus bevorderlijk zijn voor eigenaarschap. Het is echter niet in het belang van de monitoring en 
evaluatie van het leerproces, twee belangrijke aspecten van zelfregulatie.  
 
Het gevaar van zelfoverschatting 
Zelfbeoordeling blijkt vooral lastig te zijn voor leerlingen met een laag expertiseniveau. Als leerlingen 
bijvoorbeeld weinig kennis en ervaring hebben op het gebied van natuurkunde of grammatica, is het 
voor hen erg moeilijk om hun eigen vaardigheden op dat gebied te beoordelen. Uit een bekend 
onderzoek van Kruger en Dunning blijkt dat de leerlingen die het minst goed presteren ook geneigd 
zijn hun eigen niveau sterk te overschatten.30 De onderzoekers tonen aan dat leerlingen eerst 
vaardiger moeten worden in de leertaak zelf. Ze krijgen dan meer zicht op de standaard waaraan ze 
moeten voldoen en ontdekken dat ze nog veel te leren hebben. Dat helpt hen om zichzelf te kunnen 
beoordelen. Dit lijkt op de stadia van competentie, waarbij ‘onbewust incompetent’ voorafgaat aan 
‘bewust incompetent’ en ‘bewust competent’. 
 
Werkwijzen om zelfbeoordeling te verbeteren 
Nederlands onderzoek bevestigt dit: Inzicht in het eigen kunnen is een belangrijke voorwaarde voor 
zelfregulatie. Als leerlingen niet in staat zijn hun eigen leerproces te beoordelen, kunnen ze het 
leerproces ook niet verder reguleren.31 In studies aan de universiteit van Maastricht is gezocht naar 
oplossingen voor dit probleem. Daaruit blijkt, in overeenstemming met internationaal onderzoek,32 
dat zelfbeoordeling erbij gebaat is dat leerlingen niet tijdens maar na een leertaak zichzelf 
beoordelen. Bovendien helpt het als leerlingen niet alleen reflecteren op hun prestaties, maar ook 
toepassingstaken maken. Door dergelijke taken toetsen leerlingen actief hun begrip. Verder loont het 
als de leraar aandacht besteedt aan de voorkennis van leerlingen. Die kennis is niet altijd accuraat en 
moet dan eerst worden gecorrigeerd, om de leerlingen in staat te stellen zichzelf te beoordelen en 
hun eigen leren te reguleren.33  
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