
Aan de slag met  
de leercompetenties  
en motivatiekenmerken  
van mijn leerlingen 

Peter David 



Doelstellingen 

• Inzicht in de leervaardigheden en motivatiekenmerken van de 
Lemo-feedbackrapporten 

• Basisinzicht in het lezen van het individueel feedbackrapport.  

• Basisinzicht in het lezen van het groepsfeedbackrapport.  

• Basisinzicht op het beheren van het  digitale systeem  

• Begrijpen van de begeleidingsvisie waarop het individuele 
feebackrapport steunt 

• Zicht op materialen en begeleidingsvormen om met de Lemo 
aan de slag te gaan.  

 

 



I. Van Lemo-vragenlijst tot  
individueel feedbackrapport 
groepsfeedbackrapport 



Componenten van het Lemo-instrument 

De LEMO-vragenlijst 

Individueel 
feedbackrapport 

Groepsrapport 

• Overzicht manier van leren 
en motivatie 
 
• Advies om leren en motivatie 
bij te sturen 

• Overzicht manier van leren 
en motivatie leerlingengroep 
 
• Beleidsinstrument 



8 december 2015 

Het individueel feedbackrapport?  
 



Leervaardigheden 

Sturingsactiviteit 

Motivatieschalen 

 



8 december 2015 

Het groepsfeedbackrapport   

Motivatie Sturing Verwerking 



Validering van de schalen door EduBROn, Universiteit Antwerpen 

8 december 2015 

Welke leercompetenties en motivatieschalen?                       



Leercompetentie 

Motivatiekenmerk 

Duiding 

Relateren en structureren 

(1) 

 

Je legt verbanden tussen eigen kennis en 
nieuwe leerstof. 
Je legt relaties tussen verschillende vakken 

Kritisch verwerken (2) 

 

Je bent kritisch. 
Je interpreteert informatie op een actieve manier. 
Belangrijkere naarmate je verder studeert! 

Analyseren (3) 

 

Je  hakt de leerstof in stukken en bestudeert ze 

stuk voor stuk. Zo tracht je de leerstof volledig te 

begrijpen. 

Concreet verwerken (4) 

 

Je brengt de leerstof in verband met hobby’s, 

interesses, het dagelijks leven, het werkveld, 

Je koppelt de leerstof aan eigen ervaringen. 

Je zoekt naar concrete voorbeelden en 

toepassingen. 

Je onthoudt de leerstof gemakkelijker en je kan 

voorbeelden geven op een toets/examen 8 december 2015 



Leercompetentie 

Motivatie-

kenmerk 

Duiding 

Zelfsturing (5) 

 

Je bepaalt zelf wanneer en hoe je studeert. 

Je controleert zelf geregeld of je de leerstof voldoende 

beheerst. 

Je kan zelfstandig je planning aanpassen. 

Willen studeren  (6) 

 

Voornaamste drijfveer komt vanuit jezelf. 

Je voelt je verantwoordelijk. 

Je vindt studeren zinvol. 

Vanuit deze drijfveer studeer je meestal grondiger en 

heb je een grotere kans op slagen! 

Zelf –effectiviteit (7) Je gelooft in je eigen kunnen! Zelfvertrouwen over je 

leren.  

Je kan jezelf goed inschatten.  

Samen leren (8) Door te kijken en te luisteren naar anderen, steek je 

heel wat nieuwe informatie op, en zij kunnen ook heel 

wat van jou leren. Je leert van hun studieaanpak  

Belangrijk: als je later gaat werken, zal je vaak met 

anderen moeten samenwerken. 8 december 2015 



Leercompetentie 

Motivatieken- 

merk 

Duiding 

Stuurloos leergedrag 
(9) 

Je hebt moeite met plannen, jezelf evalueren en 
bijsturen. 
Je hebt weinig controle over je studieproces. 

Moeten studeren (10) Voornaamste drijfveer komt van buitenaf. 

Je studeert omdat anderen dat verwachten. 

Misschien vind je zelf studeren weinig zinvol? 

Gevaar: je studeert oppervlakkig en de kans is groot dat 

je snel afhaakt. 

Demotivatie (11) Je gelooft niet in je eigen kunnen. 

Je vindt dit te hoog gegrepen voor jezelf.  

Je verwacht toch geen goede resultaten, hoe hard je je 

ook inspant. 

Je zit niet lekker in je vel. 

Je twijfelt aan de zinvolheid. 

GEVAAR: je haakt sneller af en behaalt ook slechtere 

resultaten. 8 december 2015 



 Motivatieschalen    (Zelfdeterminatietheorie) 

Extern Geïntro-
jecteerd 

Geïdenti- 

ficeerd 

Intern Gebrek aan 
motivatie 

Hoeveelheid 

Motivatie 

Hoog Hoog Hoog Hoog Laag 

Reden Straf & 
Beloning 

Schaamte 
schuldgevoel 

Persoonlijke 
waarde, 

zinvol 

Interesse Lage 
verwachting 

Type 
Motivatie 

Extrinsiek Extrinsiek Extrinsiek Intrinsiek Demotivatie 

MOETEN LEREN 
Gecontroleerd 

WILLEN LEREN 
Autonoom 

DEMOTI- 
VATIE 



Motivatieprofielen 
+ Wie heeft beste studieresultaten? 

27% 27% 

28% 18% 

Onderzoek in S.O. (Vansteenkiste e.a., 2009) 



Motivationele drijfveer? 



Motivationele drijfveer? 

 



Relateren en structureren 

Kritisch verwerken 

Analyseren 

Concreet verwerken 

Zelfsturing 

Willen studeren 

Zelfeffectiviteit  

Samen leren 

Stuurloos leergedrag 

Moeten studeren  

Demotivatie 

Memoriseren 

Externe sturing 

4% 19% 54% 19% 4% 

Hoe zijn de scores verdeeld?  
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leerling 1 3,57 2,63 0 1,33 1,98 2,47 3,51 3,63 2,9

Leerling 2 2,21 2,32 0 2,83 0,9 2,81 1,8 2,15 3,12

leerling 3 3,77 2,92 0 3,57 0,57 2,81 2,08 3,39 1,63

leerling 4 2,07 2,63 1,67 2,29 0,73 2,47 2,08 2,15 3,42

leerling 5 1,52 2,32 0 5 0,57 1,69 1,16 1,25 2,9

leerling 6 3,37 2,92 2,6 2,29 2,8 2,13 3,19 2,95 3,73

leerling 7 3,77 2,18 1,67 2,1 1,76 2,36 1,8 1,5 2,13

leerling 8 4,2 2,77 1,67 2,1 2,8 2,36 2,93 2,63 3,12

leerling 9 2,47 2,03 2,84 1,61 0,97 0 3,19 0 2,7

leerling 10 2,73 2,18 0 3,01 1,34 2,13 2,5 1,99 2,51

leerling 11 3,57 3,09 3,1 1,05 1,14 2,58 2,08 3,14 2,7

leerling 12 2,07 3,09 0 2,47 1,14 2,7 1,8 1,25 5

leerling 13 3,37 3,98 0 3,01 0,73 3,04 1,16 3,63 3,12

leerling 14 2,6 3,09 1,67 3,29 0,9 2,25 2,71 2,79 3,42

leerling 15 2,99 3,54 0 2,83 0,97 2,58 2,71 1,74 3,42

leerling 16 5 2,18 3,45 1,05 1,56 2,25 4,42 1,99 2,51

leerling 17 2,34 2,77 2,6 1,05 1,76 2,36 2,93 3,63 5

leerling 18 3,57 3,54 2,36 3,57 1,14 3,04 2,08 3,63 2,7

leerling 19 1,72 2,47 2,84 3,57 0,25 1,51 1,16 1,99 0,52

leerling 20 2,34 3,31 3,1 3,01 1,56 2,36 2,5 2,63 2,9

Mediaan 2,73 2,77 1,67 2,47 1,14 2,36 2,08 2,63 2,9

Gemiddelde 2,9 2,75 1,5 2,47 1,34 2,39 2,39 2,5 2,9

Overheersende kleur?  
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Bespreking individueel rapport:Joren–Natasja 



Bespreking individueel rapport: Saskia – Raf 



Bespreking 4 ASO – klas van Joren 



Bespreking 4 TSO- klas van Natasja 



Bespreking 6 TSO – klas van Raf 



Bespreking 6 ASO – klas van Saskia 



Iedere kleurencombinatie onthult een ‘verhaal’...  
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3,57 2,63 0 3,25 0,78 0,73 4,51 3,63 2,9

2,07 4,01 0,26 0,5 2,3 3,67 0,84 3,45 3,42

3,77 2,18 1,67 4,26 1,76 2,36 1,8 1,5 4,51

2,73 2,18 0 3,01 0,5 4,26 2,5 4,12 0,52

•   

•   

•   

•   

Chaotische leerling  

Eigenzinnige/sterke leerling 
(die toch slecht scoort)  

Faalangstige leerling  

Goed scorende leerling 
met gebrek aan inzicht  

Welke leerling hoort bij welke 
combinatie?  

29 september 
2015 



II. Het digitale Lemo-       
  bevragingssysteem 



LEMO-vragenlijst 
www.goleweb.eu 

 

Instrumentarium 

 

http://www.goleweb.eu/


 



Groepsrapport trekken  

Naar individuele rapporten   

8 december 2015 



individueel rapport trekken  

8 december 2015 



www.goleweb.eu 
• Geautomatiseerd systeem, alles online 

• Vragenlijst en feedbackrapporten  

• Instellingen/ begeleiders kunnen zelf  
– account aanmaken 

– groepen aanmaken 

– leerlingen/ studenten toevoegen 

– logo van de onderwijsinstelling toevoegen 

– data instellen voor het versturen van de 
uitnodigingen 

– teksten toevoegen bij de uitnodigingen en de 
rapporten 

– individuele rapporten inkijken 

– groepsrapporten inkijken, ... 

– beslissen wie er ook de rapporten mag inkijken.  

 

 

 

 

Wat is Goleweb en hoe werkt het? DEMO 

http://www.goleweb.eu/


III. Begeleiding vanuit de  
      Lemo-resultaten 



Wat is de meerwaarde van Lemo 
1. Studieprobleem + studiesterktes raak geduid 

2. Datamining: systematische dataverzameling/analyse.  

3. Leerlijn SO-HO  

4. Informatie voor titularis/studiebegeleider. 

5. Test zelf zet aan tot reflectie. 

6. Basis voor gesprek. 

7. Correlatie met rapport vaak frappant. 

8. Feedback-rapport + reflectieblad: duidelijk voor leerling (en ouders) 

9. Wetenschappelijk onderbouwd. 

10. Kader - CLB - zelfconceptverheldering 



Wat is het verband tussen de Lemo en de VOET? 



Groepsrapport: beleidsinstrument 
1. profielen aso- tso 

tso: +  

• concreet verwerken   (laag niveau) 

•  moeten studeren   (normeringsniveau) 

aso = tso 

• zelfsturing   (laag niveau) 

• memoriseren   (normeringsniveau) 

• stuurloos leergedrag   (hoog niveau) 

• zelfeffectiviteit   (hoog niveau –  ASO +) 

aso: +  overige 

 

 

 



2. datamining 

• Demotivatie neemt af na B-attestering 

• Profielen klassen 

• Profielen richtingen/studiegebieden 

• Vervroegde uitstroom  

• Wie individuele studiebegeleiding?  

 



 

 

 

 

Hoog  
 
Stuurloos 

leergedrag 

Zelf-effectiviteit 

Laag 

Hoogbekwaam 

Gerichte 
leerder 

14% 

Hoogbekwaam 

Ongerichte 
leerder 

34% 

Laagbekwaam 

Gerichte 
leerder 

16% 

Laagbekwaam 

Ongerichte 
leerder 

36% 

Laag 

Hoog  

Wie Iindividuele studiebegeleiding geven?   



 

 

 

 

Hoog  
Stuurloos 

leergedrag 

Zelfbeeld over leren 

Laag 

hoog bekwame 
gerichte leerder 

20% 

hoog bekwame 
ongericht 

leerder 
20% 

Laag bekwame 
gerichte leerder 

35% 

Laag bekwame 
ongerichte 

leerder 
20% 

Laag 

Hoog  
willen leren 
zelfsturing 
integreren 
 

moeten leren 
externe sturing 
memoriseren 

hoge motivatie 
gedeelde sturing 
Integreren & 
memoriseren 
 

demotivatie 
externe sturing 
lage verwerking 



• minder geneigd om leerstijl aan te passen 
•  verdere ontwikkeling vanuit zichzelf 

• bewust dat ze leerstijlkenmerken dienen 
te veranderen 
• zeggen dat ze moeten veranderen: ze 
kunnen dat gedeeltelijk zelf + ook nood  
aan ondersteuning van anderen 

• minder geneigd om leerstijl aan te passen 
• verdere ontwikkeling door de hulp van anderen + 
ook gedeeltelijk op zichzelf 

• zeer bewust dat ze leerstijlkenmerken dienen 
te veranderen 
• zeggen dat ze dit niet zelf kunnen: ze hebben 
duidelijk nood aan ondersteuning van anderen 

Hoogbekwaam 

Gerichte 
leerder 

Laagbekwaam 

Gerichte 
leerder 

Hoogbekwaam 

Ongerichte 
leerder 

Laagbekwaam 

Ongerichte 
leerder 



Individueel rapport:Reflectieblad 
Leervaardigheden  Score in 

woorden 

Wat 

betekent 

het? 

Ga je akkoord met deze 

score? 

Waarom wel? Waarom 

niet? 

Welke tips vind je bij deze leervaardigheid? OF 

Hoe kan je deze leervaardigheid/motivatie 

versterken?  

MOTIVATIE 

Willen studeren     

  

    

Moeten studeren   

 

      

Demotivatie   

 

      

ZELFVERTROUWEN 

Zelfbeeld over 

leren 

        

VERWERKING  

Integreren   

 

      

Onbewerkt 

opslaan 

      

STURING 

Zelfsturing     

  

    

Externe sturing   

 

      

Stuurloos 

leergedrag 

  

 

 

      

8 december 2015 



 

L Logo 

Een stappenplan voor een LEMO-gesprek? 



 



Een stappenplan voor een  
LEMO-gesprek? 

• Geen universele manier om rapport te interpreteren. 
Gedeeltelijk afhankelijk van: 

– Doel van gesprek 

– Leercompetenties die opleiding(jaar) voorop stelt 

– Opleidingjaar van de leerling 

– leerlingen percipiëren info niet op zelfde manier 
(interesse, voorkennis, leerstrategie). 

• Persoonlijke visie op belang van verschillende 
schalen, gebaseerd op ervaring en onderzoek          
Let op: 



Een stappenplan voor een  
LEMO-gesprek 

• de student identificeert zijn eigen goede punten 

• de begeleider ondersteunt/stelt in vraag wat er gezegd is 

en voegt eventueel nog punten toe 

• de student wordt gevraagd naar zwakke punten/leerpunten 

• de begeleider ondersteunt dit /stelt dit in vraag en voegt 

eventueel informatie toe 

 

• Bespreek enkel die schalen die noodzakelijk/zinvol zijn 

• Constructieve kritiek: met leerling naar oplossing werken 

• Doelen stellen: concreet haalbare afspraken maken  

• Feedback geven: waar zijn de doelen wel/niet bereikt? 

• goede relatie op basis van respect en waardering 

 



  
September:  

• planning testafname 

• groepen selecteren 

• personeel  deelnemen  + 
informeren 

• invoeren data Goleweb 

Voor kerstvakantie: 

• analyse van de 
groepsrapporten 

• onderwijsaanpak bepalen 

• betrekken in klassenraad 

• begeleidingsplannen uitwerken 

• naar ouders communiceren 

 

• vrij individueel aanbod 

•  groepsaanbod 

 
 

Oktober:  

• info studenten (+ ouders)  

   kort voordien 

• test openen voor studenten 

• testafname in groep 

• opnemen in POP 

• aanbod in FB-rapport 

vermelden 

 

 

Na  kerstvakantie: 

•  aanbod starten of herhalen 

•  bekijken mogelijke       

     begeleiding 

•    personeel blijven informeren 

Planning 



www.golewe.eu 
• Handwijzer voor studiebegeleiders 

• Handwijzer voor leerlingen/studenten 

• Handwijzer voor leerkrachten/lectoren 

• Praktijkverhalen: 5 scholen getuigen 

• Workshops  leerateliers: powerpoints 

• Werken aan de leercompetenties vanuit talen 

• Manual Goleweb 

• Handwijzer voor het inzetten van de Lemotest 

• Rapporten met analyses 

• Mini-handwijzers  + intro-powerpoint voor startsessie bij 
leerlingen 

 

 
8 december 2015 

Materialen : tips   
 



         

8 december 2015 



8 december 2015 



 individuele of groepsstudiebegeleiding/klassikaal 

 functioneringsgesprekken met laatstejaars 

 aanbod digitaal materiaal voor zelfwerkzaamheid 

 elektronisch studieportfolio 

 uniform document met studietips voor elke cursus 

 stand oudercontact 

 assisteren op klassenraad 

 jaarthema 

 klassenraden oktober en/of december (orïënterend) 

 

 

8 december 2015 

  
 

Begeleidingsvormen: tips  



 leerateliers - thematische workshops: vb structureren 

 (selecteren van doelgroep) 

 keuze leraren: vakintegratie, infosessie, coachen  doelgroep 

 tutoraat  

 peercoaching leerlingen 

 toolbox voor leerkrachten 

 studiewijzer voor leerlingen: vb. map leren leren 2e graad 

 nieuwsbrief  

 in de vakken: IO, psychologie, Nederlands, stage 

 

8 december 2015 



Vier Leerateliers  

door 2 studiebegeleiders: groepjes van 8 à 10 
 

oSelectie  

  - Sep/okt: basis van vakantietaken/waarschuwingen/studiebegeleidingsplannen 

  - Nov/jan/apr: op vraag klassenraad /vakleerkracht … 

oLeeratelier 

  - organiseren en plannen /  vreemde talen / structureren 

  - verschillende sessies 

             - informatie in cursus Leren Leren in elo / computerlokaal 

oUitnodiging via  

                        - sticker in agenda  

                        - brief naar ouders  

                              - aanwezigheid genoteerd in agenda / in leerlingvolgsysteem 

oDuur                        

                                  1 lesuur vlak na school 
 

Begeleidingsaanpak concreet 
.  



Kickstart je toekomst!  

8 december 2015 



8 december 2015 





Contactinformatie: 
• Peter.david@ap.be 

• goleweb@ap.be 

 

Nuttige websites: 
• http://www.goleweb.eu 

• http://www.selfdeterminationtheory.org  

• http://www.golewe.eu 

• http://lemo.goleweb.be/ 

(safari, firefox, google chrome)  
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