
ZELFREGULATIE VAN LEERLINGEN
ambacht

Bevorderen we in het onderwijs voldoende zelfregulatie?

Zelfregulatie en zelfbepaling

In het huidige onderwijs wordt er, meer 
dan vroeger, gekeken naar de ruimte die 
leerlingen zelf kunnen innemen binnen het 
onderwijs en krijgen zij ruimte om tot zelf-
regulerend leren te komen. Zelfregulerend 
leren is verbonden met het begrip zelfbe-
paling. Volgens Van Grinsven (2003) refe-
reert zelfregulerend leren aan de regulatie 
of sturing van het leerproces. Het gaat om 
wat leerlingen doen om hun leerproces in 
goede banen te leiden en te houden. Er 
wordt van zelfbepaling gesproken (Ver-
beeck, 2010) wanneer iemand het gevoel 
heeft dat hij zijn handelingen zelf kiest, be-
krachtigt en ondersteunt. Tijdens zijn han-
delen ervaart de lerende een grote mate 
van vrijheid: een hoge graad van flexibi-
liteit en weinig of geen druk van buitenaf. 

Boekaerts (1999) ziet zelfregulerend leren 
als het in staat zijn om zelf kennis, vaar-
digheden en attitudes te ontwikkelen wel-
ke overgedragen kunnen worden van de 
ene leercontext naar de andere (ook wel 
‘transfer’ genoemd). Transfer is van belang 
voor lerenden van wie verwacht wordt dat 
zij met gebruik van portfolio’s hun zelfbe-
paling vergroten en zelfregulerend hande-
len.

Zelfregulatie en autonomie

Zelfregulerend leren is verbonden met au-
tonomie (Ryan & Deci, 2000). Aspecten 
die onder autonomie voor lerenden vallen 
zijn: 
• zelf kunnen kiezen
• uitdaging aangaan
• bewustzijn van eigen kunnen
• verschillende mogelijkheden hebben 

voor zelfsturing

Autonomie is verbonden met het begrip 
zelfregulatie omdat het doel van autono-
mie hetzelfde is als dat van zelfregulatie: 
zelfregulerend leren (Ryan & Deci, 2000). 

Leeromgeving

Bij zelfregulatie is de leeromgeving van 
belang. De leeromgeving is zodanig inge-
richt door de leerkracht dat de leerlingen 
zelfstandig kunnen werken:  de invulling 
van het onderwijs, de ingezette leermid-
delen, de mogelijkheden tot leeractivitei-
ten, tot samenwerken en instructie maken 
dat mogelijk. 

Het portfolio is bijvoorbeeld een mid-
del dat hiervoor ingezet kan worden. Het 
biedt structuur aan het leertraject en geeft 
ruimte aan de leerlingen om zelfstandig 
te werken. Bij de kleuters kan een keu-
zewerkbord ingezet worden om de keu-
zevrijheid te structureren. Het leertraject 
wordt uitgezet op basis van leerdoelen 
en leerlijnen waarin de lerende een ac-
tieve rol vervult. Het optimaliseren van de 
leeromgeving betekent dat het inzetten 
van leermiddelen en het vormgeven van 
de leeromgeving de lerende in staat stelt 
om zelf keuzes te maken. Ter bevordering 
van zelfregulatie zal dus aan eisen voldaan 
moeten worden met betrekking tot het in-
richten van de leeromgeving door de leer-
kracht in samenwerking met de leerling en 
medeleerlingen.

Diverse auteurs gebruiken voor het be-
schrijven van een betekenisvolle leersitua-
tie verschillende termen (rijke-, krachtige- 
of effectieve leeromgeving). De invulling 
van het onderwijs, de rol van de leerkracht 
en de rol van de leerling zelf spelen een rol 
om tot een ‘rijke’ leeromgeving te komen.

- B. van den Eeden -
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Een rijke leeromgeving levert een belang-
rijke bijdrage aan het leren van de leer-
lingen (Hoogland, et al., 2011). Verbeeck 
(2010) geeft aan dat een leeromgeving van 
belang is: in scholen waar de leerkracht 
minder sturend en controlerend handelt 
krijgen de leerlingen de ruimte voor auto-
nomie. 

Leerlingen worden betere actieve en zelfre-
gulerende leerders wanneer ze zelf ontdek-
ken welke competenties ze nodig hebben 
voor het bereiken van betekenisvolle leer-
doelen (Oostdam, Peetsma & Blok, 2010). 
Er is ruimte voor het stellen van eigen 
leerdoelen, het dragen van verantwoorde-
lijkheid voor het eigen leerproces en het 
reguleren van het eigen uitvoeringsproces. 
Volgens Van der Maas (2010) nemen scho-
len die hun onderwijs innovatief vormge-
ven de leeromgeving als uitgangspunt. Er 
wordt naar gestreefd de leeromgeving aan 
te sluiten bij de onderwijsbehoeften van 
leerlingen. Met als resultaat dat de leer-
lingen intrinsiek gemotiveerd worden, ge-
stimuleerd worden, in wisselende situaties 
bezig te zijn, reflecteren en feedback ge-
ven op de eigen leerdoelen.

Simons (1998) beschrijft een ‘krachtige 
leeromgeving’ als een leeromgeving waar-
in sprake is van volwaardigheid in de leer-
activiteiten. Het betreft het formele ‘leren 
leren’, het ‘actieleren’ en het ‘ervarings-
leren’, met als doel om de lerenden zelf 
het leren vorm te laten geven met gebruik 
van de verschillende vormen van leren. De 
drie vormen van leren worden nader toe-
gelicht: 

Formeel leren leren
Er worden veel beslissingen genomen door 
de leerkracht, de lerende heeft een actieve 
rol door zijn voorkennis, het geleerde en de 
lesdoelen te verwoorden, waarbij ruimte is 
voor zelfstandig leren; hulp wordt ingezet 
op het ontwikkelen van het leren leren. 

Actieleren
 
Bij actieleren gaat het om 
leren dat bewust gepland 
en zelf gestuurd wordt. 
Leerdoelen worden expli-
ciet gesteld door de leer-
lingen met behulp van de 
leerkracht en er wordt ge-
werkt om deze leerdoelen 
te verwerkelijken. Leren 
staat hierbij op de voorgrond; leerkrach-
ten begeleiden de leerlingen door naar 
hun keuzes en verantwoordingen te vra-
gen vanuit een kritisch perspectief.  Hierbij 
zijn vooral het testen, monitoren, repare-
ren, reflecteren en evalueren van belang.

Ervaringsleren leren

Bij ervaringsleren is er sprake van lerend 
werken en niet van werkend leren. Het 
gaat om incidentele spontane leerproces-
sen, waarbij lerenden de gelegenheid krij-
gen om ervaringen op te doen.

Van der Maas (2010) stelt dat in een effec-
tieve leeromgeving op basis van leerdoe-
len en leerlijnen een leertraject uitgezet 
wordt, waarin de leerling een actieve rol 
vervult. Er is sprake van een uitdagende 
en betekenisvolle authentieke leeromge-
ving als aan de volgende uitgangspunten 
wordt voldaan met als doel om de leren-
den zelf het leren vorm te laten geven:
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• leerlingen kunnen zelfstandig aan de 
slag (waarbij de kaders duidelijk zijn)

• er wordt gewerkt aan uitdagende taken 
of opdrachten 

• er is gelegenheid tot werken in kleine 
groepjes

• er zijn keuzemogelijkheden
• er zit afwisseling in de verschillende 

leertaken/ opdrachten

Van der Maas (2010) geeft aan dat het 
daadwerkelijke ‘leren’ zich afspeelt binnen 
specifieke betekenisvolle contexten. Ken-
nis wordt opgebouwd vanuit situatie ge-
bonden context en cultuur met specifieke 
activiteiten. De lerende wordt gestimu-
leerd een transfer te maken van de opge-
dane kennis naar het toepassen in nieuwe 
situaties. Het uitbouwen van competenties 
brengt de kennis van de lerende naar een 
hoger plan.

De rol van de leerkracht

Volgens Van Grinsven (2003) zal de leer-
kracht een niet-tradi-
tionele rol aan moeten 
nemen, die van coach: 
een coach die op afstand 
zicht houdt op het leer-
proces en waar nodig 
bijstuurt. Dit betekent 
dat een coach leerlingen 
aanmoedigt tot actieve kennisverwerving 
en tot het toepassen van kennis in een 
andere situatie. De verwachting is dat de 
aandacht, het gedrag en de actieve on-
dersteuning van de leerkracht leidt tot het 
versterken van de leerkracht-leerling rela-
tie. Het voorzien in deze basisbehoefte zal 
een positief effect hebben op de motivatie. 
De rol van de leerkracht is dat deze als

coach de leerling op afstand kan bijsturen 
en aanmoedigen. 

De rol van de leerling

Wanneer een leersituatie wordt vorm-
gegeven waarbij de leerlingen de ruimte 
krijgen om zelfregulerend aan het werk 
te gaan dan neemt de leerling een actie-
ve rol in en richt zich op een doel waarbij 
kennisverwerking, het oefenen van vaar-
digheden en experimenteren met kennis 
wordt aangemoedigd. Het verhoogde zelf-
regulerende vermogen leidt tot een posi-
tieve verandering in de relatie tussen leer-
kracht en leerling en leerlingen onderling. 
De leerling ervaart verhoogde motivatie en 
dit heeft weer effect op het handelen door 
de leerling. De leerling ervaart de onder-
steuningsmogelijkheid van de leerkracht 
en medeleerlingen en maakt hier dan ook 
gebruik van om zelfregulerend te kunnen 
handelen en zijn leerproces bij te stellen. 
Intrinsieke motivatie vindt bewust plaats 
bij de zelfregulatie en dit leidt tot een 
hoge kwaliteit van leren. Het met zelfver-
trouwen handelen komt ten goede aan het 
strategiegebruik door de leerling en zijn 
leerproces.

Componenten waaruit het leerproces be-
staat (Lodewijks, Simons, & Zuylen, 1997):
1. doelen stellen
2. uitvoeren van het leergedrag dat tot de 

realisatie van het doel leidt (leerstrate-
gieën uitkiezen en in de gaten houden) 

3. testen (en beoordelen) of het doel be-
reikt is (aan de hand van afgesproken 
slotoefening)

4. feedback krijgen en beloond worden

In figuur 1 zijn voorbeelden opgenomen 
van het reguleren van deze vier compo-
nenten van het leerproces.
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Als we het hebben over het reguleren van 
leren, bedoelen we het reguleren van deze 
vier componenten van het leerproces. Dat 
reguleren heeft overigens een dubbele 
functie: het gestelde leerdoel realiseren 
én opgedane leerervaringen meenemen in 
toekomstige leersituaties.   

Het zes-blokkenmodel 
Bij zelfregulatie kunnen twee aspecten of 
soorten worden onderscheiden, namelijk:
• cognitieve zelfregulatie
• motivationele zelfregulatie. 

Bij het zes-blokkenmodel (Boekaerts, 
1999), zie figuur 2, worden er drie lagen 
onderscheiden: 
1. doelen 
2. strategieën 
3. kennis

Het zes-blokkenmodel maakt aspecten die 
in het handelen van de leerling terug te 
zien zijn inzichtelijk. Factoren die van in-
vloed zijn op het zelfregulerend vermogen 
of de motivatie zijn de keuzevrijheid van 
leerlingen binnen een rijke leeromgeving.

Deze keuzevrijheid binnen een rijke 
leeromgeving leidt tot leerlingen die vanuit
 

autonome motivatie werken aan doelen, 
kennis en toepassen van strategieën. Dit 
model levert eisen op waaraan de leerom-
geving moet voldoen, welke keuzes leer-
krachten en leerlingen kunnen maken en 
wat kan leiden tot autonome motivatie bij 
leerlingen en hun leerprocessen.

Het is de bedoeling dat leerkrachten dit 
model kunnen hanteren om aan te geven 
welk doel ze in een bepaalde les nastre-
ven. Ook kan het model als diagnostisch 
instrument worden gebruikt. Met behulp 
van de genummerde blokken en van de re-
laties tussen de blokken kan worden aan-
gegeven wat een groep leerlingen/ of een 
individuele leerling al wel, of juist nog niet 
beheerst. Uit deze analyse wordt dan dui-
delijk waar nog oefening nodig is (welke 
soort opgaven), en wat de leerlingen al al-
leen, of met minimale steun kunnen. Op 
deze wijze kan het zes-blokkenmodel een 
didactisch hulpmiddel zijn. Zie ook de leer-
werkkaart Scaffolding. 
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Figuur 1. Voorbeelden van reguleren per component van het 
leerproces (Lodewijks, Simons, & Zuylen, 1997)

Figuur 2. Zes-blokkenmodel (Boekaerts, 1999)
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1
 SEI = sociaal-emotionele informatie 



Opdracht:

• Verdiep je in de werkwijze van het zes-blokkenmodel, het artikel van Lodewijks, Simon en 
Zuylen ( 1997) staat een praktische vertaalslag opgenomen.   Kijk op meta-niveau naar je 
les waarbij de leerlingen zelfregulatie ervaarden. Wat werkte? Waar speelde dit zich af in 
het zes-blokkenmodel van Boekaerts? Hoe werd de leersituatie vormgegeven? Welk effect 
had dit op het gedrag van de leerlingen? 

• Stel een les op waarbij je de factoren beschreven bij ‘een rijke leeromgeving’ verwerkt. 
Wat was het effect op het gedrag van de leerlingen? Welke factoren hebben zichtbaar in-
vloed gehad op het leerlinggedrag? Hoe hebben de leerlingen dit ervaren? En jij? Wat 
betekende dit voor jouw rol als leerkracht? Komt dit overeen met de beschreven items?

• Reguleren van de vier componenten van het leerproces: geef per component een voorbeeld 
uit de eigen praktijk.
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