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Opzet

1. Greep uit het onderzoek dat aan
Uantwerpen en Artesis Plantijn
hogeschool werd gevoerd met behulp van 
Lemo-instrument.

2. Blik op de toekomst.

3. Mogelijkheid tot stellen van vragen rond
(onderzoek naar) Lemo-instrument. 



Opzet

Specifieke vragen?



Is Lemo-vragenlijst wel
kwaliteitsvol?



Constructvaliditeit en Betrouwbaarheid

Schaal Validiteit Betrouwbaarheid

Willen studeren  

Moeten studeren  

Demotivatie  

Zelfeffectiviteit  

Meet de schaal wat ze 
moet meten?

Meet de schaal wat ze 
moet meten op een 
kwaliteitsvolle manier?



Constructvaliditeit en Betrouwbaarheid

Schaal Validiteit Betrouwbaarheid

Relateren en structureren  

Kritisch verwerken  

Analyseren  

Memoriseren  

Concreet verwerken  

Zelfsturing  

Externe sturing  

Gebrek aan sturing  



Invariantie

• Beperkte invariantie: Begrijpen verschillende 
groepen de schalen op een zelfde manier?

• Sterke invariantie: Vinden groepen de items even 
moeilijk te beantwoorden?

Vullen groepen studenten de vragenlijst op dezelfde 
manier in?

Voorwaarde om gemiddelde scores met 
elkaar te vergelijken



Invariantie

• Voor Lemo invariantie nagegaan over:

– Geslacht

– Departement

– Cohort

– Tijd



Invariantie: Motivatie

Schaal Groep Invariantie Probleem

Motivatie Geslacht 

Departement 

Cohort 

Tijd  Moeten studeren: SI
Demotivatie: SI



Invariantie: Zelfeffectiviteit

Schaal Groep Invariantie Probleem

Zelfeffectiviteit Geslacht  SI

Departement  SI

Cohort 

Tijd ? ?



Invariantie: Verwerkingsstrategieën

Schaal Groep Invariantie Probleem

Verwerking Geslacht  SI

Departement  SI

Cohort 

Tijd  Analyseren: SI
Memoriseren: SI



Invariantie: Regulatiestrategieën

Schaal Groep Invariantie Probleem

Regulatie Geslacht  SI

Departement  SI

Cohort 

Tijd  Externe regulatie: SI



Kwaliteit van het instrument

• Lemo is een valide, betrouwbaar en stabiel instrument om 
studiemotivatie en zelfeffectiviteit bij studenten in kaart te 
brengen 

• Lemo is een valide en betrouwbaar instrument om diep en 
zelfgestuurd leren in kaart te brengen en om problemen met 
sturing te detecteren.

• Er moet voorzichtig omgegaan worden met het interpreteren 
van scores voor memoriseren, analyseren en externe sturing.

• Lemo kan probleemloos gebruik worden om evoluties in diep 
leren, zelfgestuurd leren en problemen met sturing te meten.

• Lemo-scores kunnen probleemloos over cohorten worden 
vergeleken.

• Er moet voorzichtig omgegaan worden met het vergelijken van 
scores voor leerstrategieën over geslachten en 
departementen.



Hoe evolueren studenten
tijdens hun professionele

bachelor?



Vooraf

• Welke tendensen verwacht je?

Algemeen genomen evolueren studenten naar diep, 
toepassingsgericht en zelfgestuurd leren. Studenten  ervaren 
gaandeweg ook minder problemen om hun leerproces aan te 
sturen.

Leerstrategieën:

Motivatie:

Over het algemeen daalt de (kwaliteit van) motivatie bij 
studenten doorheen het hoger onderwijs



Ontwikkeling leerstrategieën

Lin.? Kwad.? Free.? Individ.? Trend?

Relateren en 
structureren

   

Kritisch verwerken
   

Analyseren
   

Lin.? Kwad.? Free.? Individ.? Trend?

Zelf-regulatie
   

Stuurloos
   



Relateren



Analyseren







Samenhang gender en vooropleiding

G start G groei V start V groei

Relateren en structureren
   

Kritisch verwerken


M
  

Analyseren


V
  

Zelf-regulatie
  

BSO KSO


TSO (-)
Stuurloos



V
 

TSO




Ontwikkeling motivatie

Gn groei? Lin.? Kwad.? Individ.? Trend?

Amotivatie
   

Externe motivatie
   

Geïntrojecteerde
motivatie

   

Geïdentificeerde 
motivatie

   

Interne motivatie
   



Samenhang gender en vooropleiding

G start G groei V start V groei

Amotivatie
  

BSO


Externe motivatie
  

KSO (-)


Geïntrojecteerde motivatie


V
 

TSO (-)
KSO (-)



Geïdentificeerde motivatie


V
 

BSO


Interne motivatie


V
  



Groei in leren en motivatie

• Studenten evolueren naar meer diep en 
zelfgestuurd leren.

• Studenten ervaren minder problemen met sturing 
van hun leerproces.

• Analyseren blijft gedurende heel hoger onderwijs 
deel uitmaken van repertorium van studenten.

• Minder kwaliteitsvolle vormen van motivatie blijven 
stabiel.

• Kwaliteitsvolle vormen vertonen meer dynamiek.

• Initiële verschillen in leerstrategieën en motivatie 
worden meestal niet gecompenseerd, maar ze 
vergroten ook niet. 



Wat weten we over coachen
met Lemo?



Hoe denken studenten 
over het feedback rapport?



Taak

• Instructie: Analyseer het cijfermateriaal. 
Trek minstens drie conclusies.

• Groepering: per 4

• Tijd: 10 minuten







Kunnen we leer- en 
motivatiekenmerken 

beïnvloeden?



Studiewijzers

Analyseren

Moeten studeren

Demotivatie

Willen studeren

Perceptie op 
studiewijzer

+

-

-

+



Leertrajectbegeleiding

Analyseren

Moeten studeren

Zelfeffectiviteit

Willen studeren

Autonomie 
ondersteuning

Betrokkenheids
ondersteuning

Competentie 
ondersteuning

Werkdruk

Stuurloos leergedrag



Verschillen tussen opleidingen

Week 5 Week 13

Opleidingsonderdeel

Behoefteondersteuning

Motivatie

Motivatie



Verschillen tussen opleidingen

Dependent OD Gem F(df=1) Sig Partial η2

Autonomie

ondersteuning

Anatomie

Geriatrie

3,64

4,06

32,510 <,01 ,14

Competentie

ondersteuning

Anatomie

Geriatrie

3,46

3,80

22,743 <,01 ,10

Verbondenheid Anatomie

Geriatrie

2,94

3,33

28,185 <,01 ,13



Gecontroleerde 

motivatie

Opleidings

onderdeel

Gecontroleerde 

motivatie

Competentie

ondersteuning

,67**

-,07

,32** -,19*

Verschillen tussen opleidingen



Diagnosticeren via ‘het kruis’ 



Coachen met Lemo

• Lemo afnemen zonder begeleiding heeft geen effect
• One size does not fit all.

– Niet alle studenten willen geholpen worden
– Voor risicostudenten is extra ondersteuning nodig

• Leercompetenties en motivatie zijn (op korte 
termijn) (een beetje) beïnvloedbaar.

• Er bestaat een duidelijke link tussen impulsen voor 
behoefteondersteuning en motivatie.

• Studenten die een voorkeur hebben om te 
analyseren houden van impulsen die structuur en 
transparantie bevorderen. 



Toekomst: LeMo2
Leercoaching & leerKRACHT



Lemo2 & leercoaching

• Kwaliteit van schalen nagegaan via:
– Validiteitsonderzoek

– Literatuurstudie

– Focusgroepgesprekken

• Verbeteren feedbackrapporten via:
– Co-creatie

– Gebruikersonderzoek

• Leercoachingsinitiatieven ontwikkelen via:
– Teacher Design Teams



LeerKRACHT

• Gebruik van Lemo als bron in 
onderzoeksgebaseerde innovatie

• Innovatie via:

– Teacher Design Teams



Vragen over 
(onderzoek met) Lemo




