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5. Begeleiden van de ontwikkeling van zelfstandig leren 
 
In de eerste twee hoofdstukken heb je kunnen lezen dat scholen vaak kiezen voor vormen van actief 
leren, omdat actief leren een middel is waarmee leerlingen zelfstandigheid in het leren kunnen 
ontwikkelen. Dit  is een belangrijke voorspeller van schoolsucces: leerlingen die hun eigen leerproces 
beter kunnen sturen, presteren vaak beter op school. Ook buiten school is de vaardigheid om 
zelfstandig te kunnen leren van groot belang, leerlingen hebben het nodig om goed te kunnen 
functioneren in onze maatschappij waarin continu nieuwe informatie beschikbaar komt. Denk aan de 
bespreking van de 21st century skills in hoofdstuk 1. Voor zelfstandig leren hebben leerlingen 
metacognitieve kennis en vaardigheden nodig. In het vorige hoofdstuk heb je geleerd hoe je goede 
feedback kunt geven. In dit hoofdstuk staat centraal hoe je de ontwikkeling van de metacognitieve 
kennis en vaardigheden van hun leerlingen kunt stimuleren door het geven van feedback. Eerst wordt 
dieper ingegaan op wat zelfstandig leren precies is en welke metacognitieve kennis en vaardigheden 
leerlingen hiervoor nodig hebben. 
 
Leerdoelen 
Na bestudering van dit hoofdstuk en de bijbehorende opdrachten in de digitale module 

• Weet je wat zelfstandig leren inhoudt. 
• Weet je hoe je de ontwikkeling van vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor zelfstandig 

leren kunt stimuleren. 
• Ken je valkuilen bij het begeleiden van zelfstandig leren en manieren om deze valkuilen te 

voorkomen. 
• Kun je leerlingen goede feedback gericht op zelfstandig leren geven. 

 
Uit de praktijk: Product en proces 
Daphne loopt door de klas. Haar leerlingen werken aan presentaties over verschillende geestelijke 
stromingen in Nederland. Het leerdoel is: het kunnen benoemen van de overeenkomsten en 
verschillen van drie geestelijke stromingen. Niek en Janne maken een poster over feesten die gevierd 
worden binnen verschillende godsdiensten. Ze zijn druk bezig om foto’s die ze gevonden hebben op 



internet in hun poster te plaatsen. Als Daphne langsloopt ziet ze dat het de leerlingen niet goed lukt. 
Ze proberen de foto’s te kopiëren en te plakken, maar dat werkt niet. Daphne laat zien hoe ze een foto 
kunnen opslaan als afbeelding en deze afbeelding vervolgens kunnen invoegen in Word. Janne vraagt 
hoe ze ook nog een gekleurd kader om de foto heen kan maken en Daphne laat dat ook zien. 
Enthousiast maken Niek en Janne een mooie, bont gekleurde poster. Na afloop van het project 
presenteren Niek en Janne deze poster trots aan hun klasgenoten. Hij gaat over over het Suikerfeest, 
Kerst en het Joodse Paasfeest (Pesach). Tom, een andere leerling, vraagt wat het verschil is tussen 
Pesach en het christelijke Pasen. En dan blijft het stil…  
Daphne denkt er later nog eens over na. Niek en Janne hadden een prachtige poster, maar wisten 
eigenlijk nog nauwelijks iets over verschillende feesten in verschillende culturen. En eigenlijk had 
Daphne ze vooral geholpen met het maken van het product, waardoor ze zelf ook voorbij was gegaan 
aan de leerdoelen voor dit project. Hoe had ze dit anders kunnen aanpakken? Hoe had ze de 
leerlingen kunnen begeleiden, zodat ze het leerdoel wel hadden bereikt? 
 
Ter overdenking 

• Herken je de situatie die beschreven is? Hebben jouw leerlingen ook weleens meer oog voor 
het product dan voor de inhoud (=het leerdoel) ervan? 

• Wat had Daphne kunnen vragen of zeggen om de leerlingen weer te focussen op het 
leerdoel? 

• Welke vaardigheden zouden de leerlingen zelf nodig hebben om zelfstandig doelgericht te 
blijven werken? 

• Herken je het bij jezelf, dat je tijdens een leertaak meer opgaat in het product of blijft hangen 
in bepaalde deeltaken? Wat helpt jou dan om weer verder te komen?  

 
5.1 Definitie en belang van zelfstandig leren  
Tot de jaren 90 ging het bij leren vooral om het onthouden en reproduceren van kennis die de 
leerkracht overdroeg aan de leerlingen. Daarna kwam er steeds meer nadruk te liggen op het zelf 
leren informatie te verwerken en op deze manier kennis en vaardigheden te verwerven. Eerst was dit 
vooral in het voortgezet onderwijs, hier werd het aanleren van zelfstandig leren gezien als een 
belangrijke voorwaarde voor het hoger onderwijs. Later kwam er ook in het basisonderwijs steeds 
meer aandacht voor het aanleren van zelfstandigheid in het leren, ter voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs. Het is echter gebleken dat basisschoolleerlingen veel begeleiding nodig hebben om de 
vaardigheden die nodig zijn voor zelfstandig leren te ontwikkelen.    
 
In hoofdstuk 1 hebben we de definitie en uitgangspunten van zelfstandig leren als onderdeel van 
actief leren besproken. Ook hebben we laten zien dat er veel verschillende termen gebruikt worden 
voor verschillende vormen van actief leren. Ook voor zelfstandig leren zijn verschillende termen in 
omloop. In de praktijk worden de termen zelfstandig leren, zelfregulerend leren of zelfregulatie, 
metacognitie en zelfsturing vaak door elkaar gebruikt. Een veelgebruikte definitie van zelfsturing is nog 
steeds die van Pintrich (2000, p. 453). Hij omschrijft zelfsturing als ‘een actief, constructief proces 
waarin lerenden doelen stellen voor hun leren en vervolgens proberen hun cognities, motivatie en 
gedrag te monitoren, reguleren en controleren, waarbij ze worden geleid en beperkt door de doelen 
die ze zichzelf hebben gesteld en door contextuele factoren in de omgeving’.  
 
Verschillende zaken staan centraal in deze definitie. Ten eerste dat leerlingen actief zijn tijdens het 
leerproces en dat leerlingen doelgericht werken; zij stellen zichzelf doelen of ‘adopteren’ de doelen die 
de leerkracht heeft gesteld. Verder gaat het om het reguleren en contoleren van hun eigen cognities, 
oftewel hun leerproces of kennisontwikkeling. Om dit te kunnen doen, heeft de leerling strategieën 
nodig. Hier gaan we later verder op in. Ook wordt duidelijk in deze definitie dat de omgeving een 
belangrijke rol speelt. De omgeving, waar jij als leerkracht deel van uitmaakt, kan het proces van 



zelfsturing hinderen of stimuleren. Je kunt bijvoorbeeld op een sturende manier feedback geven, 
waardoor de leerling zichzelf niet meer kan sturen. Of je kunt juist feedback geven die de leerling helpt 
om het eigen leerproces te sturen. Ook je klassenorganisatie kan een verschil maken, denk aan het 
werken in een drukke, rumoerige klas versus het werken in een rustige, overzichtelijke klas (De Boer, 
Donkers-Bergstra, & Kostons, 2013). Hierover gaat hoofdstuk 7. Als je terugkijkt naar hoofdstuk 1, zie 
je onze uitgangspunten terug in deze definitie van zelfsturend leren.  
 
We hebben eerder geschreven dat leerlingen metacognitieve kennis en vaardigheden nodig hebben 
om te komen tot zelfstandig leren. Eigenlijk is metacognitie de ‘kennis over je eigen kennis’ en het 
‘denken over je eigen denken’. Het gaat erom dat een leerling zich bewust is van -en controle heeft 
over-  wat en hoe hij op dat moment leert. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de leerling in staat is om 
een gemaakte fout zelf op te merken en te ‘corrigeren’, omdat hij zich ervan bewust is dat er iets niet 
klopt. Of dat een leerling iets nogmaals gaat lezen omdat hij merkt dat er nog iets onduidelijk vindt. Dit 
type kennis is een voorwaarde om zelfstandig strategieën toe te kunnen passen, omdat de leerling wel 
zelf moeten kunnen bepalen wanneer een bepaalde strategie hem kan helpen.    
 
5.2 Strategieën voor zelfstandig leren 
Er zijn verschillende strategieën die leerlingen kunnen toepassen (zie tabel 5.1). Deze kun je je 
leerlingen aanleren en je kunt feedback geven op de toepassing ervan. 
 
Tabel 5.1: Verschillende typen strategieën die nodig zijn voor zelfstandig leren (naar De Boer, 
Donkers-Bergstra, & Kostons, 2013) 
Strategie Uitleg Voorbeeld 
Cognitief Verwerking van informatie  
 Elaboratie Actief verbinden van nieuwe 

kennis aan je voorkennis om 
deze te kunnen onthouden. 

De leerling maakt een mindmap 
over een onderwerp die hij 
uitbreidt met de nieuwe informatie 

 Herhaling Herhalen van informatie om 
deze te kunnen onthouden 

De leerling herleest een stukje van 
de handleiding om vervolgens de 
instructies te kunnen uitvoeren. 

 Organisatie Samenvatten van de informatie, 
om de kern ervan te kunnen 
onthouden. 

De leerling verwerkt informatie uit 
een tekst in een tabel of plaatje. 

Metacognitief*  Het weten hoe, wanneer en 
waarom leerstrategieën worden 
toegepast  

 

 Planning en voorspelling* Het maken van een (tijds-) 
planning op basis van de 
taakaanpak en wat nodig is om 
de taak goed uit te voeren. 

De leerling maakt een planning en 
begint hierbij met het belangrijkste 
deel van de taak. Hij bedenkt 
hoeveel tijd hij ervoor nodig heeft. 

 Monitoring en controle Tijdens het leren nagaan of je 
op de goede weg bent en 
bijsturen als dit niet zo is. 

De leerling stelt zichzelf tijdens het 
werken vragen als ‘begrijp ik het 
nog?’ of ‘heb ik nu de juiste 
informatie om deze vraag te 
beantwoorden?’ 

 Evaluatie en reflectie Na afloop van de taak 
terugblikken op het proces en/of 
het product.  

De leerling gaat zelf na of het doel 
bereikt is en kijkt het product nog 
eens na voordat hij het inlevert.  

Management Creëren van de optimale  



leercondities 
 Inzet Het motiveren van jezelf en door 

te zetten om de taak af te 
maken. 

Na het tevergeefs zoeken van 
bepaalde informatie op internet, 
gaat de leerling toch nog in 
boeken neuzen om de informatie 
alsnog te vinden. 

 Samenwerking Hulp zoeken van anderen of het 
opzoeken van samenwerking. 

De leerling vraagt een 
medeleerling die goed is met 
computers om hulp bij het maken 
van een schema in Word.  

 Omgeving Gebruik maken van de 
omgeving om het leren te 
bevorderen. 

De leerling pakt een atlas om 
informatie over het klimaat op te 
zoeken en gaat daarmee naar een 
rustig plekje op de gang waar hij 
zich kan concentreren. 

Motivationeel Versterken van de eigen energie 
en werklust 

 

 Doeloriëntatie  Denken aan het doel dat je kunt 
bereiken door de taak af te 
maken (intrinsiek of extrinsiek) 

De leerling wil heel graag leren 
hoe hij zelf een Prezi kan maken, 
zodat hij zijn ouders kan laten zien 
dat hij dit ook kan, net zoals zijn 
zus. 

 Taakwaardering* Hechten van waarde aan het 
bereiken van het doel; dit 
relevant en belangrijk vinden. 

De leerling wil heel graag kaart 
leren lezen, omdat hij het 
belangrijk vindt om zelf de weg te 
kunnen vinden in een vreemde 
plaats.  

 Self-efficacy Het geloof in eigen kunnen om 
een taak goed te kunnen 
volbrengen. 

De leerling voelt dat hij het voor 
elkaar kan krijgen om een beeld te 
schetsen van de verschillende 
planeten als hij nog even hard 
doorwerkt.  

* De meest effectieve strategieën om zelfstandig leren te bevorderen. 
 
Je kunt als leerkracht aandacht besteden aan al deze verschillende typen strategieën. Uit een groot 
vergelijkend onderzoek is gebleken dat het in alle vakgebieden effectief is om dit te doen. Leerlingen 
leren dus meer wanneer de leerkracht hen strategieën voor zelfstandig leren aanleert, dan wanneer 
dat niet gebeurt (De Boer, Donkers-Bergstra, & Kostons, 2013). Het is vooral belangrijk dat je 
aandacht besteed aan de metacognitieve strategieën, dus het weten hoe, wanneer en waarom 
leerstrategieën kunnen worden toegepast. Daarnaast blijkt het effectief te zijn om expliciet aandacht te 
besteden aan de planning van taken en de voorspelling van hoeveel tijd nodig zal zijn om te taak te 
volbrengen, en aan de taakwaardering.  
 
Als leerkracht zal je er de tijd voor moeten nemen om leerlingen deze strategieën aan te leren. Het is 
nodig om hierover echt in gesprek te gaan met leerlingen. Het gaat er om dat je samen met de leerling 
aandacht besteedt aan het proces dat nodig is om zo effectief mogelijk het doel te halen. Leerlingen 
doen dit niet vanzelf op een bewuste en planmatige manier, dit moet aangeleerd worden. Het kost tijd, 
maar de winst kan enorm groot zijn. Wanneer leerlingen leren om onafhankelijk van jou te leren, 
kunnen ze dit in steeds meer situaties gaan toepassen. En dat is eigenlijk het doel van het onderwijs.  



 
Ter overdenking 

• Welke strategieën leer jij je leerlingen al weleens aan? 
• Welke strategieën pas jij zelf toe voor jouw eigen leerproces? Is dit verschillend voor 

verschillende situaties? 
• Als je leerlingen zelfsturing kunt leren, hebben ze jou steeds minder nodig. Wat vind je 

daarvan? 
 
Extra: Kritiek op zelfsturing 
Er zijn onderzoekers die vraagtekens plaatsen bij de vraag of het realistisch is dat leerlingen 
zelfsturend kunnen leren. Kirschner en Van Merriënboer (2013) stellen dat leerlingen niet de 
vaardigheden hebben om informatieproblemen efficiënt op te lossen. Verder kunnen leerlingen niet 
bedenken wat zij wel en niet weten en wat zij dus nog zouden moeten leren. Dit zorgt volgens deze 
onderzoekers voor drie problemen. Ten eerste kunnen leerlingen niet goed inschatten wat het te 
bereiken doel precies inhoudt en hoe zij er op dat moment zelf voor staan. Dit maakt het onmogelijk 
om de juiste manieren van leren en activiteiten te kiezen die op dat moment nodig zijn. Ten tweede 
zijn leerlingen geneigd om te kiezen wat zij prettig of leuk vinden. Wat zij prettig vinden is niet altijd het 
beste om te doen. Denk hierbij aan een faalangstige leerling die niet snel uit zichzelf meer uitdaging 
opzoekt of een leerling die steeds maar een opdracht kiezen die hij gewoon heel leuk vindt om te 
doen. Het derde probleem dat de onderzoekers beschrijven is de frustratie van teveel keuzes. Als een 
leerling niet of nauwelijks beperkt wordt in de keuzes die hij kan maken, leidt dit eerder tot 
onzekerheid en frustratie dan tot een gevoel van autonomie.  
Kirschner en Van Merriënboer (2013) besluiten dat het zeker niet wenselijk is om de leerlingen 
helemaal geen ruimte te geven voor zelfsturing. Zij benadrukken het belang van begeleiding en 
ondersteuning bij het geleidelijk verleggen van de verantwoordelijkheid voor het leerproces van de 
leerkracht naar de leerling. Het is dus heel belangrijk dat je als leerkracht je leerlingen ondersteunt 
door ‘gedeelde sturing’. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld keuzes laten maken uit een vooraf door jou 
geselecteerd aantal opdrachten. Je kunt hen ook advies geven over de te maken keuzes.   
 
Ter overdenking 

• Wat vind je van de kritiek van deze onderzoekers?  
• Herken je de problemen die zij beschrijven uit jouw ervaringen in de klas? Of uit ervaringen in 

je eigen opleiding? 
 
Baas en collega’s (2013) hebben een praktisch hulpmiddel ontwikkeld dat leerlingen kunnen 
gebruiken om zichzelf te evalueren en op deze wijze zelfstandig kunnen leren. Dit is het schema 
‘Denken om te Leren’ (figuur 5.1). Als leerkracht kun je het schema gebruiken bij het voeren van 
gesprekjes, zodat ze het leren begrijpen en steeds beter kunnen toepassen.   
 
Het schema ‘Denken om te Leren’ is opgebouwd uit vier kwadranten. Het eerste kwadrant bevat 
vragen die leerlingen zichzelf kunnen stellen voordat ze aan een taak of opdracht beginnen. Een 
goede oriëntatie op de taak bereidt de leerlingen voor op de opgave. Het tweede kwadrant bevat 
vragen die leerlingen zichzelf kunnen stellen tijdens de taakuitvoering. Deze vragen maken hen 
bewust van hoe zij te werk gaan en wat het resultaat daarvan is: ze houden een vinger aan de pols. In 
het derde kwadrant staan vragen die leerlingen zichzelf kunnen stellen als de opdracht klaar is: zij 
kijken terug op hoe ze het hebben gedaan. En in het vierde kwadrant staan vragen die leerlingen zich 
kunnen stellen bij het vooruitblikken naar een toekomstige leersituatie. Hierbij gaat het vooral om de 
beantwoording van de vraag: wat heb ik van deze opdracht geleerd voor de volgende keer.  
 



 
 
Figuur 5.1 Schema ‘Denken om te Leren’ 

 
Het stellen van de vragen die in het schema staan op zich is natuurlijk geen garantie dat leerlingen het 
schema begrijpen en kunnen toepassen op hun eigen leerproces. Dat vraagt zorgvuldige introductie, 
bespreking en oefening. Een introductie van het schema, bijvoorbeeld in de vorm van een poster die 
je in de klas ophangt, kan een belangrijke eerste stap vormen. Gaandeweg kun je de verschillende 
ideeën achter het schema met de leerlingen bespreken en oefenen door de vragen te stellen in 
verschillende lessituaties en er tijdens de les steeds naar te verwijzen. Zo bouw je met je leerlingen 
aan een gemeenschappelijk referentiekader, een gemeenschappelijke taal die je gebruikt voor 
zelfstandig leren.  
Een ander voorbeeld is De Takentrap voor rekentaken die leerlingen kunnen gebruiken bij rekentaken 
(De Kock, 2011). Dit is ondersteunend voor leerlingen die problemen hebben met het oplossen van 
toepassingsopgaven rekenen (verhaaltjes- of redactiesommen), vooral als de opgaven veel informatie 
bevatten. Het bestaat uit een soort stappenplan waarin het gebruik van metacognitieve vaardigeden 
wordt gestimuleerd en ondersteund. De stappen zijn: ik lees heel goed, ik maak een plan, ik controleer 
mijn antwoorden en ik vraag me af: wat leer ik ervan? Hierbij staat de volgende zin centraal: ‘Als je 
taken rustig en in stapjes doet, weet je beter hoe het moet.’ Uit een onderzoek waarin een aantal 
groepen leerlingen de takentrap wel gebruikten vergeleken werd met een aantal groepen leerlingen 
die De Takentrap niet gebruikten, bleek dat het gebruik van het programma  een duidelijk positief 
effect heeft op de probleemoplossende vaardigheden van leerlingen.  
 
Ter overdenking 

• Gebruik je in jouw klas ook deze, of soortgelijke, schema’s? Hoe zou je deze, of soortgelijke, 
schema’s kunnen gebruiken in jouw klas? 

• Helpen dit soort praktische schema’s jou om meer aandacht te besteden aan de 
metacognitieve vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te leren? En wat is het effect op 
jouw leerlingen?  

 
Extra: Zelfstandig leren door jonge leerlingen 
Zelfs binnen de voor- en vroegschoolse educatie is het goed om al aandacht te besteden aan de 
ontwikkeling van zelfstandig leren. De hersenen zijn op jonge leeftijd gevoelig voor leren en dat geldt 
ook voor de ontwikkeling van zelfsturende vaardigheden. Er wordt met jonge kinderen steeds meer 



gewerkt met dagtaken, weektaken, stappenplannen en dagritmekaarten. Dit zijn hulpmiddelen die 
kinderen helpen hun werkritme en leerproces te structureren. Ook kun je speciale activiteiten uit 
(laten) voeren om zelfsturing bij kleuters te stimuleren. Door speelse activiteiten waarin zelfsturing 
geïntegreerd wordt, kunnen kleuters bijvoorbeeld leren hun aandacht beter vast te houden, samen te 
werken met anderen en flexibel van rol te wisselen. In verschillende VVE programma’s als 
Kaleidoscoop en Startblokken zie je elementen terug van PDCA: plan, do, check, act, oftewel plannen, 
uitvoeren, terugkijken en op basis daarvan opnieuw handelen. Deze onderdelen zitten er vrij impliciet 
in, maar je kunt hier als leerkracht wel bewust aandacht aan besteden. Rollenspel is ook zeer 
waardevol om zelfsturing te ontwikkelen; kinderen leren op een natuurlijke wijze dat de rol die je speelt 
effect heeft op de dingen die je doet en zegt. Als je de machinist van de trein speelt, doe je immers 
andere dingen dan het kind dat de conducteur of passagier speelt. Voor het aannemen van 
verschillende rollen, moet het kind dus als het ware boven zichzelf uitstijgen (Van der Bolt & Aarssen, 
2010). De metacognitie wordt door het innemen van deze verschillende perspectieven ontwikkeld; 
kinderen bedenken vooraf wat hun personage wel en niet kan doen. Het geavanceerde rollenspel is 
de belangrijkste spelvorm. Hierin spreken kinderen van tevoren af wie wie speelt en soms bedenken 
zij vooraf al een heel scenario. Kinderen proberen in dit gesprek elkaars gedrag te beïnvloeden door 
hierover afspraken met elkaar te maken. Via deze weg leren kinderen ook de baas te zijn over hun 
eigen gedrag en dus om zichzelf te sturen (Aarssen & Van der Bolt, 2010).  
 
Ter overdenking 

• Heb je ervaring opgedaan in zelfstandig leren met jonge kinderen? Ken je voorbeelden van 
situaties waarin zij zelfstandig leren en hun eigen gedrag sturen? 

• Op welke leeftijd kun je iets van leerlingen verwachten wat betreft zelfstandig leren, denk je? 
Met welke vaardigheden zou jij beginnen? Zie je in jouw school een doorgaande leerlijn hierin 
terug?  

 
5.3 Feedback gericht op de ontwikkeling van zelfstandig leren 
Hoewel scholen vaak kiezen voor actief leren, omdat leerlingen hierdoor zelfstandig hun eigen 
leerproces leren te sturen, wordt er heel weinig feedback gegeven die gericht is op deze 
zelfstandigheid. In onze observatiestudie bleek dat slechts 1% van alle interacties tussen leerkracht en 
leerlingen bestond uit feedback gericht op zelfsturing (Van den Bergh, Ros & Beijaard, 2013). Om 
zelfstandig te leren leren moeten leerlingen dus metacognitieve kennis en vaardigheden ontwikkelen. 
Hier hebben ze begeleiding bij nodig. De feedback die je hen als leerkracht hierover kunt geven gaat 
over hoe leerlingen hun werk plannen voordat ze beginnen en over hoe leerlingen het werk monitoren 
en bijsturen tijdens het werken. Monitoren is het nagaan of de manier van werken en de informatie die 
gevonden wordt wel bijdraagt aan het bereiken van het leerdoel. Als dit niet zo is, zou de leerling dit 
moeten merken en bijsturen door te kiezen voor een andere aanpak, of bijvoorbeeld voor andere 
informatiebronnen. Ook feedback op het evalueren van en reflecteren op het werk of de aanpak hoort 
bij zelfsturing. Vaak is dit erg moeilijk voor leerlingen en moet je hen als leerkracht hierbij helpen. 
Leerlingen vragen bijvoorbeeld vaak aan de leerkracht of het werk ‘zo goed is’. Veel leerkrachten 
gaan dan ook vertellen of het zo goed is en wat de leerling nog kan aanvullen. Hierdoor leert de 
leerling iets over de taak waar het op dat moment over gaat, maar niet over het zelf sturen van het 
leren. Als je juist wel feedback wilt geven waarmee de leerling zelfsturing leert, dan kun je bijvoorbeeld 
samen met de leerling nagaan of het werk voldoende is. Je laat de leerling hier vooral zelf over 
nadenken. Heldere leerdoelen zijn hierbij onmisbaar, want alleen als het doel helder is kan de leerling 
bepalen in hoeverre dit doel al bereikt is.  
 
 
 
 



Uit de praktijk: Feedback op zelfstandig leren  
De volgende interactie is een voorbeeld van feedback gericht op zelfsturing in een groep 7. De 
leerkracht koppelt expliciet terug naar het leerdoel, dat was hun eigen leervraag. De leerkracht 
stimuleert de leerlingen om zelf hun werk te evalueren en doet dit op een begeleidende manier. 
  
Leerling 1: ‘Ja, juf, we kunnen helemaal niets meer vinden over polders.’ 
Leerkracht: ‘Jullie hadden al een kaartje van Nederland gevonden en daar op aangegeven waar  
  de polders zijn, toch?’  
Leerling1 : ‘Ja, dat hebben we’. 
Leerkracht: ‘Welke extra informatie zouden jullie nu nog willen toevoegen? Wat denk je dat er nog 

ontbreekt?’  
Leerling 2: ‘Nou, we willen er gewoon nog wat meer bij vinden.’ 
Leerkracht: ‘Oh, oké, denken jullie dat de hoeveelheid informatie die je nu hebt nog niet genoeg 

is?’. 
Leerling 2: ‘Ja.’ 
Leerkracht: ‘Maar hebben jullie nu jullie leervraag beantwoord, die jullie in de eerste les hebben 

opgesteld?’  
Leerling 1: ‘Dat denk ik wel. Onze eerste vraag was: Waar in Nederland liggen polders?’  
Leerkracht: ‘En heb je die vraag beantwoord met de informatie die jullie al hebben gevonden?’  
Leerling 2: ‘Ja… eigenlijk denk ik dat wel… (de leerlingen kijken naar hun werk) We weten waar 

de polders zijn in Nederland en we hebben dat hier aangegeven op de kaart.’  
Leerkracht: ‘Ja, inderdaad. Die kaart is duidelijk en jullie hebben ook duidelijk aangegeven waar  

de polders zijn. Ik denk dat de andere kinderen op deze kaart kunnen kijken en dan 
weten waar in Nederland de polders zijn.’  

Leerling1:  ‘Deze vraag is eigenlijk goed beantwoord zo. Dan hebben we niet meer informatie 
nodig.’  

Teacher: ‘Precies. Het gaat er niet om hoeveel informatie je hebt, het gaat er om dat je 
antwoorden vindt op je leervragen.’ 

Leerling 2: ‘Ja! Dat hebben we gedaan. Oké, dan kunnen we nu doorgaan met onze tweede 
leervraag.’  

 
Ter overdenking 

• Wat vind je van de feedback die deze leerkracht geeft?  
• Hoe zouden de leerlingen deze feedback kunnen toepassen op andere taken?  
• Wat denk je dat de leerlingen hier leren waardoor ze in het vervolg zelfstandiger hun eigen 

leerproces kunnen sturen? 
• Wat zou jij anders gedaan hebben?  

 
Aan de slag: feedback op zelfsturing 
Om jezelf te observeren wat betreft het geven van feedback op zelfsturing staat steeds de volgende 
vraag centraal: Is de feedback gericht op het ‘leren leren’? 
 
Als dit zo is, kan de leerling deze feedback toepassen op meerdere taken en niet alleen op de taak 
waar de leerling op dat moment mee bezig is.  
 
Je zegt iets over het maken van een planning, over hoe de leerling toeziet of zijn handelen leidt tot het 
behalen van het doel of over de evaluatie van of reflectie op het werk of de gekozen aanpak. Dit kan 
je als leerkracht ook samen doen met de leerling, bijvoorbeeld als je samen met de leerling nagaat of 
het werk voldoende is. Het gaat er om dat je de leerling hier zelf kritisch over na laat denken. Vaak 



geef je feedback op de metacognitie in de vorm van vragen. Voorbeelden van feedback op 
metacognitie zijn:  
“Je hebt nog 2 weken, hoe gaan jullie het werk plannen?”, “ Wat is jullie plan? Het is altijd handig om 
vooraf een plan te maken en de taken te verdelen, ga daar eerst eens mee aan de slag.”, “Hoe vind je 
dat jullie het gedaan hebben?”, “Dus nu heb je dit gevonden bij deze onderzoeksvraag. Is dat 
voldoende?”  
 
Je kunt er zelf tijdens de lessen die je geeft op letten of je ook feedback geeft die leerlingen helpt om 
hun eigen leerproces te sturen. Nog beter is om jezelf op te nemen met een video- of audiorecorder 
en terug te luisteren wat je precies tegen je leerlingen zegt. In de digitale module is een formulier 
opgenomen dat je kunt gebruiken om jouw feedbackgedrag in beeld te brengen.  
 
5.4 Voorkomen van valkuilen  
Hierboven hebben we al besproken dat leerkrachten nauwelijks feedback geven die leerlingen helpt 
zelfstandig te leren. Uit observatie bleek dat slechts in 1% van de interacties tijdens actief leren in de 
bovenbouw van het basisonderwijs feedback werd gegeven gericht op zelfsturing (Van den Bergh, 
Ros & Beijaard, 2013). Veel leerkrachten noemen feedback gericht op zelfstandig leren ook niet 
wanneer je vraagt wat belangrijk is bij het geven van feedback tijdens actief leren. Slechts een kwart 
van de leerkrachten benoemde dat het belangrijk is om evaluatie en reflectie door de leerlingen te 
stimuleren en nog minder leerkrachten noemden het ondersteunen van het maken van een planning.  
Voor een groot deel zal het probleem van het tekort aan feedback gericht op zelfsturing samenhangen 
met het feit dat leerkrachten te weinig werken vanuit heldere leerdoelen (zie hoofdstuk 4). Om je als 
leerling te oriënteren op een taak en hiervoor een planning te maken, moet je natuurlijk wel weten wat 
het gewenste resultaat, oftewel het leerdoel is. Een doel is ook noodzakelijk voor leerlingen om tijdens 
het werken na te gaan of ze met de gekozen aanpak op de goede weg zijn of eventueel bij moeten 
sturen. Tenslotte is het voor de evaluatie en reflectie belangrijk om na te kunnen gaan in hoeverre het 
doel bereikt is. Zonder doel kan er dus eigenlijk ook geen zelfsturing zijn, want waar stuurt de leerling 
zichzelf dan naar toe? 
Deze en andere valkuilen voor het geven van feedback gericht op zelfsturing staan in tabel 5.2, 
samen met een reactie daarop.     
 
Tabel 5.2: Valkuilen bij feedback op zelfsturing met een reactie daarop  
Valkuil Reactie  
Er is geen leerdoel waar de leerling 
zichzelf naartoe kan sturen.  

Het belang van heldere leerdoelen voor de kwaliteit van 
feedback  is uitgebreid besproken in hoofdstuk 4. In deze 
paragraaf is uitgelegd waarom zelfsturing door leerlingen 
onmogelijk is zonder doel waar de leerling zichzelf naartoe 
kan sturen.  

De leerkracht heeft de zelfsturing van 
leerlingen niet als expliciet doel in 
gedachten.  

Leerkrachten zijn vaak net als leerlingen erg gericht op het 
product: het afmaken van de taak, in plaats van op het 
leren. Besef dat het juist erg belangrijk is dat je leerlingen 
strategieën leert om zelfstandig te leren, zodat ze steeds 
minder afhankelijk worden van jou.  

De leerkracht is te sturend. Wat jij stuurt kan de leerling niet meer sturen. Vaak helpen 
leerkrachten hun leerlingen met stappenplannen, 
invulbladen en door precies te zeggen wat leerlingen 
wanneer en op welke manier moeten doen. Dit kan soms 
nodig en helpend zijn, maar zolang er niets is waar de 
leerling zelf keuzes in kan maken, kan de leerling zichzelf 



ook niet leren te sturen.   
De leerkracht neemt er geen tijd voor. Het vertellen of iets goed is kan veel minder tijd kosten dan 

in gesprek gaan met een leerling, waarbij je hem zelf na 
laat gaan of iets goed is. Dit is echter een tijdswinst op de 
korte termijn. Als je de leerling wel stap voor stap leert hoe 
hij zelf zijn werk kan evalueren, zal hij het steeds vaker zelf 
kunnen en dus steeds minder vaak aan jou hoeven te 
vragen of het werk goed is.  

De leerkracht veronderstelt dat 
leerlingen zichzelf automatisch wel 
sturen. 

Voor jou als volwassen hbo-professional zijn bepaalde leer- 
en denkprocessen heel vanzelfsprekend en verlopen 
automatisch. Dit is bij leerlingen nog niet zo, dit moeten ze 
juist leren. Wees je hiervan bewust en ga na of leerlingen 
wel een planning maken en of zij tijdens het werken wel 
nadenken over de vraag of ze op de goede weg zijn.  

Als het goed gaat wordt het leerproces 
niet besproken. 

Als leerlingen goed hebben gewerkt en het doel hebben 
behaald, wordt vaak aangenomen dat zij dus succesvol 
waren in het plannen, monitoren en evalueren van het 
leerproces. Dit hoeft niet zo te zijn, het kan ook toeval zijn 
of je hebt het proces als leerkracht goed gestuurd. Het is 
goed om altijd met de leerlingen stil te staan hoe het 
gegaan is en wat er voor gezorgd heeft dat het (niet) goed 
ging. Dit maakt de leerlingen bewust van wat er effectief 
was in hun aanpak. Bovendien maak je hiermee duidelijk 
dat het leerproces belangrijk is, ongeacht het resultaat.  

De leerkracht trekt zelf te snel 
conclusies over waarom iets niet goed 
of niet af is. 

Als leerkracht overzie je snel een situatie en trek je vaak 
onmiddellijk conclusies over de oorzaken voor zaken die 
wel of niet goed gaan. De kunst is juist om leerlingen te 
leren waarom bepaalde dingen wel of niet goed gaan, 
zodat zij meer inzicht krijgen in de leerprocessen die 
plaatsvinden. Door samen met de leerlingen na te gaan 
welk proces tot welk resultaat heeft geleid, maak je hen 
hiervan bewust en dit helpt hen om hun eigen leerproces te 
sturen.    

 
 
Aan de slag: digitale module 
Bekijk filmpjes 5.1 en 5.2 

• Wat kun je zeggen over de focus van de feedback in deze twee fragmenten?  
• Waardoor zie je dat de feedback in het ene fragment wel gericht is op zelfsturing en in het 

andere fragment niet? 
• Wat zijn de verschillen? Wat betekenen de verschillen voor de leerprocessen van de 

leerlingen? In welk fragment denk je dat de leerlingen meer leren? 
• Kun je een voorbeeld bedenken uit een van de lessen die je de afgelopen periode gegeven 

hebt waarin je feedback hebt gegeven op zelfsturing? En een voorbeeld waarin je dat had 
kunnen doen als je anders gereageerd had? 

 
In Tabel 5.3 zijn per fase in het leerproces een aantal vragen weergegeven die leerlingen zichzelf 
kunnen stellen om zelfstandig hun leerproces (bij) te sturen. Bijbehorende vragen die je als leerkracht 
aan je leerlingen kunt stellen om hen hierbij te ondersteunen zijn ook weergegeven. Als je deze 



vragen vaak en consequent aan je leerlingen stelt, dan kunnen zij leren om dat zelf gaan doen. Als zij 
hier aan gewend raken, dan wordt het ‘vanzelf’ een automatisme. Dit helpt hen om zelfstandig te 
kunnen leren.  
 
Tabel 5.3 Vragen die zelfstandig leren ondersteunen  
 
Fase in het 
leren 

Vragen die leerlingen kunnen 
stellen 

Vragen die leerkrachten kunnen stellen  

Vooraf Wat is het doel? Wat zijn criteria? 
Vind ik dit doel belangrijk / leuk / 
haalbaar? (zo nee, ik moet met de 
leerkracht gaan onderhandelen) 

Vind je het doel belangrijk/leuk/haalbaar? 
Waarom? Weet je wat jij wilt bereiken? 
Wanneer ben je tevreden?  
 

 Wat weet ik al? Heb je je al afgevraagd wat je er al van 
weet? 

 Welke keuzemogelijkheden heb ik? Heb je de verschillende keuzes overwogen? 
 Wat zijn de condities (hoeveel tijd 

heb ik, welke hulpmiddelen zijn er en 
welke begeleiding kan ik krijgen)? 

Wat heb je nodig om het doel te bereiken? 

 Welke stappen ga ik zetten in welke 
tijd? 

Heb je al nagedacht over je aanpak? 

Tijdens Ben ik op de goede weg? Zijn de 
acties effectief? 

Ben je de goede dingen aan het doen om 
het doel te bereiken? 

 Raak ik dichter bij het doel? Welke aspecten van het leerdoel heb je al 
bereikt, wat nog niet? 

 Zet ik de middelen en begeleiding 
goed in? 

Wat heb je nog meer nodig om het doel te 
bereiken? 

 Lig ik op schema? Heb je je afgevraagd of je nog op schema 
ligt? 

 Moet ik mijn plan/planning 
aanpassen? 

Klopt je plan nog of moet je iets 
aanpassen? 

Achteraf Heb ik het doel bereikt? Hoe heb je vastgesteld of je je doel hebt 
bereikt? 

 Waardoor heb ik mijn doel wel/niet 
bereikt? 

Waardoor is het vooral gelukt? 
Wat is er de oorzaak van dat je het doel 
(nog) niet hebt bereikt? 

 Wat heb ik nu geleerd? Kun je vertellen wat je nu precies hebt 
geleerd? 

 Wat wil ik nog meer leren? Kun je aangeven wat je nog meer wilt 
leren? 

 Wat doe ik de volgende keer anders? Heb je bedacht wat je de volgende keer 
anders gaat doen? 

 
 
Samenvatting 
Zelfstandig leren is een belangrijk doel waarmee scholen voor actief leren kiezen, maar dit wordt door 
veel leerkrachten niet goed begrepen en de ontwikkeling van zelfstandig leren door leerlingen wordt 
vaak onvoldoende gestimuleerd. Zelfstandig leren vraagt metacognitieve kennis en vaardigheden van 
de leerling. Metacognitie is de kennis over de eigen manier van leren. Het is een belangrijke 
voorspeller voor leersucces; leerlingen met betere metacognitieve vaardigheden doen het beter op 



school. Het ontwikkelen van de metacognitie is zowel een belangrijk doel als middel van actief leren. 
Voor het uitvoeren van een taak zouden leerlingen zich moeten oriënteren op de (doelen van) taak en 
een planning maken. Tijdens het uitvoeren van de taak zouden zij moeten monitoren of de werkwijze 
leidt tot het bereiken van het doel. Na afronding van de taak zouden leerlingen moeten evalueren of 
het doel bereikt is en reflecteren op wat zij hebben geleerd, wat goed ging en wat minder goed. Door 
het stellen van heldere doelen en door een meer begeleidende manier van feedback geven kunnen 
leerkrachten de ontwikkeling van metacognitie beter stimuleren.  
 
In dit hoofdstuk kwamen de volgende uitgangspunten van actief leren aan bod: 
1 Leerdoelen staan centraal 
2 De leerdoelen sluiten aan bij het niveau van de leerlingen 
3 De leerkracht heeft een begeleidende rol  
4 De leerlingen kunnen zelf keuzes maken in het leerproces   
5 De leerlingen werken samen  
 


