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Zelfgestuurd leren:
Hype of hoop?

We starten om 14u00
Deze webinar heeft ongeveer 200 deelnemers. Hieronder enkele afspraken:
• Laat je eigen microfoon en camera steeds uit.
• Vragen stel je in de chat. We voorzien tussendoor vragenrondes. 
• Deze sessie duurt tot 15.30u en wordt opgenomen.
• Van 15.30u-16.00u kan je in break-out sessies met de sprekers in gesprek. Die sessies worden niet opgenomen. 
• Na de sessie krijg je toegang tot een website met meer info, waaronder de opname.

Tot zo!



Sprekers

• Lynn Roosemeyers (directeur Het Toverbos, Brasschaat)

• Evelien Degros (directeur Campus FLX, Leopoldsburg)

• Jana De Geyter (beleidsmedewerker scholengroep 20)

• dr. Valérie Thomas (project coördinator SLIDEshow project)

• dr. Jeltsen Peeters (Pedagogische Begeleidingsdienst GO!)



Programma

• Waarom zet GO! voluit in op zelfgestuurd leren?
• Wat is zelfgestuurd leren?
• Hoe start je met zelfgestuurd leren op jouw school?
• Welke ondersteuning is nodig? 
• Welke misverstanden of twijfels kom je tegen en hoe ga

je ermee om? 



Waarom?

Waarom zet GO! voluit in op zelfgestuurd leren?

Het Toverbos, 
Brasschaat







Gepersonaliseerd leren?

Geïndividualiseerd Gedifferentieerd Gepersonaliseerd

+ samen + zelfsturende vaardigheden



3 bouwstenen

Wat?



• Beleid
• Poolstervisie
• Eindtermen
• PISA (OESO)
• JRC (LifeComp framework)

• Praktijk
• Innovatieve scholen
• Diversiteit
• Breed toepasbaar (vakinhouden, doelen, werkvormen)

• Onderzoek (zelf-regulerend leren)
• Doeltreffend, onderbouwd en goedkoop
• Nog veel winst te boeken

Waarom zelfgestuurd leren?



Wat?

Wat is zelfgestuurd leren?



(of ‘zelf-regulerend leren’ in de literatuur)

Zelf-regulerend leren omschrijft het proces waarbij 
leerlingen hun gedrag, gedachten, motivatie én 
emoties zelf sturen in functie van hun doelen en 
afhankelijk van de context. (Pintrich, 2000)

Definitie zelfgestuurd leren
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Hoe?

Hoe start je met zelfgestuurd leren en welke 
ondersteuning is nodig voor een verdere uitrol?



Ja, maar…

Welke misverstanden of twijfels kan je tegen 
komen en hoe ga je ermee om?

Foto door Skyler Ewing via Pexels

https://www.pexels.com/nl-nl/@skyler-ewing-266953?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/licht-meisje-shirt-jong-4680619/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Wat doet de leraar dan nog?

Foto van Simon Migaj via Unsplash

Ma, de leraar laat 
ons aan ons lot 

over. 

Is het dan alleen maar 
‘kunnen’? Moeten ze 

dan niets meer 
‘kennen’?

Mag ik dan 
geen 

instructie 
meer geven?

Als de leerling 
stuurt, hoe haalt 

hij alle doelen 
dan? 

En het 
curriculum dan?

https://unsplash.com/@simonmigaj?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/relax?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Is het wel haalbaar?

Foto door Gerd Altmann via Pixabay

Dat is pas voor 
het secundair 

onderwijs.

Belangrijk! Maar dat moet in 
het basisonderwijs aangeleerd 

worden. Dat moeten ze 
kunnen als ze hier toekomen.

Dat lukt 
goed vanaf 

het 5e

leerjaar.Eerst de basis! Ze 
moeten kunnen 

lezen, anders lukt 
het niet.

Haalbaar met de 
gemiddelde leerling, te 

hoog gegrepen voor mijn 
leerlingen met leer- of 
gedragsmoeilijkheden.

https://pixabay.com/fr/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=953169
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=953169


Oude wijn in nieuwe zakken

Dat doen we al!





Wat nu?

Resultaten van het SLIDEshow project



SLIDEshow
Showcasing Self-regulated Learning Implemented through 

Data-driven Education

Valérie Thomas
Vrije Universiteit Brussel



SLIDEshow

• Erasmus + project (KA2)
• Opvolger van het tMAIL-project (KA3)

• 5 partners in 4 landen
• België (GO! en VUB)
• Oostenrijk
• Finland 
• Griekenland

• Doel: netwerk van zelfgestuurd leren opbouwen binnen Europa



Materialen

• tMAIL app
• Gedocumenteerde praktijkvoorbeelden 
• Poster zelfgestuurd leren
• Zelfgestuurd leren in EQF-niveaus
• Video’s op youtube



tMAIL app

Mobiele training voor
leerkrachten
• Zelfgestuurd leren
• Personaliseerbaar
• >30 korte modules
• Interactieve oefeningen

Download de app gratis!

Of zoek in de Play/App store naar ‘tMAIL’ gepubliceerd door Kidimedia.



Praktijkvoorbeelden

Real-life klaspraktijken die 
zelfgestuurd leren
bevorderen
- Wat? 
- Hoe? 
- Voor wie? 

slideshowproject.eu/forum/srl-relevant-practices



Poster

Overzicht van de fasen en 
specifieke strategieën van 
zelfgestuurd leren.

https://bit.ly/2JKwoHQ



Zelfgestuurd leren in EQF

Leerkrachtcompetenties om 
zelfgestuurd leren te 
stimuleren volgens EQF
niveaus

https://bit.ly/3ngW64g



Video series op Youtube

Verschillende video’s rond de 
implementatie van 
zelfgestuurd leren 

https://bit.ly/2L3fe91



Follow us!

slideshowproject.eu facebook.com/EUSLIDEshow twitter.com/EU_SLIDEshow



Tot slot

Foto door Kelly Sikkema via Unsplash

https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/thank-you?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


• Break-out sessies: zie mail (15.30-16.00u)
• Mail met materialen (incl. opname) volgende week
• Snuister zeker eens tussen de SLIDEshow materialen:

• www.tmailproject.eu of download de tMAIL app op Google Play of de App Store
• www.slideshowproject.eu

• Hou onze nieuwsbrief in de gaten
• Volgende webinar: “Gepersonaliseerd samen leren binnen een flexibele 

curriculumorganisatie“ 

Tot slot

http://www.tmailproject.eu/
http://www.slideshowproject.eu/

