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Beste Petertestgroep2l

Onlangs heb je de Lemo-vragenlijst ingevuld. Op basis van je antwoorden krijg

je nu informatie over je studiemotivatie  en je leervaardigheden.

Hoe je gemotiveerd bent, is bepalend voor je resultaten. Ook je manier van

studeren heeft een belangrijke invloed op je studiesucces. De combinatie van

leervaardigheden of leercompetenties is voor iedereen anders en noemen we

je leerpatroon. Onderzoek toont aan dat je succesvol studeert als je best over

een waaier van leervaardigheden beschikt.

Dit is jouw top 3 van leer-sterkten:
Samen leren

Zelfsturing

Zelf-effectiviteit

© Plantijn Hogeschool en EduBROn



Jij bent goed in:

 1. Samen leren
Wat wil dat zeggen?

Wat doe je dan?

Leren van elkaar en met elkaar.

Je bent flexibel. Je stuurt je eigen aanpak en manier van werken bij, wanneer
je medestudenten hiermee geholpen zijn. Je vergelijkt jouw manier van leren en werken
wel eens met die van anderen en past, indien nuttig, je eigen manier van leren en
werken daardoor aan. Je overlegt met de anderen; bijvoorbeeld om de verschillende
functies en taken in de groep te verdelen.

 2. Zelfsturing
Wat wil dat zeggen?

Wat doe je dan?

De eigen organisatie van je studieproces (wanneer en hoe je studeert). Je eigen werk-
en studieplanning opmaken en die waar nodig bijsturen om tekorten weg te werken en
maximale resultaten te bereiken.

Je bepaalt zelf wanneer en hoe je studeert. Geen leerkracht of ouder die dat aan jou
moet duidelijk maken. Je doet regelmatig meer dan wat strikt minimaal noodzakelijk is: je
leest ook eens een andere tekst, je zoekt extra dingen op.... Je past, indien nodig, je
planning aan en werkt tekorten weg.

 3. Zelf-effectiviteit
Wat wil dat zeggen?

Wat doe je dan?

Geloof hebben in je eigen kunnen; tevreden zijn over je manier van studeren;
zelfvertrouwen hebben.Verantwoordelijkheid nemen voor je studie.

Je bent tevreden over je manier van leren: je denkt dat je goed kan samenvatten, kan
memoriseren, de leerstof grondig bestuderen,...Jij weet goed te duiden wanneer je veruit
het beste studeert of werkt aan taken ('s morgens, overdag of 's avonds) en waar je het
best studeert (op je kamer, thuis in een andere stille kamer of bij grootouders)? Je kan je
uitslagen vrij goed en vrij juist inschatten. Als je eens minder scoort verschiet je niet van
de uitslag en weet je wat je moet doen tegen volgende keer.

Jouw leerprofiel:

0 1 2 3 4 5

1. Relateren en structureren

2. Kritisch verwerken

3. Analyseren

4. Concreet verwerken

5. Zelfsturing

6. Willen studeren

7. Zelf-effectiviteit

8. Samen leren

0-1: werkpunt * 1-2: toch een aandachtspunt * 2-3: je bent op weg * 3-4: goed bezig! * 4-5: zeer goed!

0 1 2 3 4 5

9. Stuurloos leergedrag

10. Moeten studeren

11. Demotivatie

0-1: zeer goed * 1-2: goed * 2-3: OK * 3-4: toch een aandachtspunt? * 4-5: aandachtspunt

0 1 2 3 4 5

12. Memoriseren

13. Externe sturing

0-1: aandachtspunt * 1-2: je bent op weg * 2-3: goed evenwicht * 3-4: je bent op weg * 4-5: aandachtspunt

Je scores op je leerstijl- en motivatiekenmerken vind je hiernaast
De toelichtingen lees je vanaf bladzijde 3.



Toelichting bij jouw leervaardigheden en studiemotivatie:

Waarover gaat dit?

Jouw score:

Toelichting bij deze score:

Tips:

1. Relateren en structureren

Structuur aanbrengen in je leerstof.Inzicht in het
belang van de verschillende
leerstofonderdelen.Verbanden leggen tussen de
leerstofonderdelen onderling en de reeds
verworven kennis.

2.28

Jij leert je leerstof niet zomaar van buiten. Je
probeert echt wel structuur aan te brengen in het
cursusmateriaal. Soms zie je al verbanden
tussen nieuwe leerstof en al verwerkte kennis.
Probeer open te staan voor ruimere verbanden,
waarin je de leerstof kunt plaatsen. Hoe meer je
de leerstof integreert in je eigen leven, hoe
gemakkelijker je met inzicht studeert.

Leg verbanden tussen kernwoorden; maak
mindmaps, schema's, ....Breng structuur aan in
je cursus: kleurmarkeringen, onderlijnen van
kernwoorden, nummeringen. Spreek je
voorkennis of andere delen van de leerstof aan
om verbanden te zien.Meer tips? Klik hier !

2. Kritisch verwerken

Een kritische houding: leerstof niet blindelings
aannemen.Nadenken over wat je studeert. Een
eigen mening formuleren over de leerstof.
Argumenten bedenken om je mening te staven.

1.64

Je zet je misschien wel in voor je studie, maar
het is mogelijk dat je daardoor je kritische zin
verliest. Misschien neem je niet zomaar alles
aan. Probeer goed na te denken over wat je
studeert. Als je de leerstof toetst aan de realiteit,
ben je ook bezig met de verwerking ervan.
Wanneer je diepere betekenissen of
bedoelingen achter thema's kunt vinden, zul je
makkelijker grotere gehelen kunnen onthouden.

Stel jezelf vragen bij het bestuderen van de
leerstof, bijvoorbeeld: is dit waar? Waarom? Is
het een feit/een mening?Denk na over de
argumentatie/de redenen/de bewijsvoering/het
waarom van bepaalde feiten of definities die
worden gehanteerd.Maak een schema van de
argumenten. Beoordeel ze en voorzie ze van
commentaar. Trek je conclusies.Meer tips? Klik
hier !

3. Analyseren

Je leerstof in bevattelijke stukken opdelen en die
stap voor stap verwerken. (De verwerking in dit
leerproces kan op verschillende manier
gebeuren: schema's, mindmaps,...)

3.02

Je maakt tijd voor je studie. Stap voor stap pak
je de leerstof aan en dat is al heel waardevol.
Blijf dat zo doen! Probeer deze procesmatige
aanpak nog uit te breiden naar al je vakken.
Verlies het omvattend verhaal wel nooit uit het
oog. Je hebt de rode draad immers nodig om
verbanden tussen de verschillende onderdelen
van je leerstof te zien.

Gebruik de inhoudsopgave van een
cursus/handboek als rode draad bij het
studeren.Ga in elk hoofdstuk op zoek naar de
basisideeën, in elk deeltje naar kernwoorden.Ga
stap voor stap op zoek naar
oorzaak/gevolg.Meer tips? klik hier! 

http://www.golewe.be/main.aspx?c=GOESTING&n=501128&ct=501120
http://www.golewe.be/main.aspx?c=GOESTING&n=501146
http://www.golewe.be/main.aspx?c=GOESTING&n=501128&ct=501120


Toelichting bij jouw leervaardigheden en studiemotivatie:

Waarover gaat dit?

Jouw score:

Toelichting bij deze score:

Tips:

4. Concreet verwerken

Leerstof koppelen aan je eigen leefwereld.

3.79

Je bent iemand die graag inzicht krijgt door de
leerstof toe te passen op je eigen leven. Je ziet
het verband tussen de leerstof en de wereld
daaromheen. Dat kan je nog versterken. Probeer
je leerstof niet uitsluitend op eigen ervaringen
toe te passen, maar durf die ook in een ruimere
context te zien. Eigen voorbeelden worden extra
waardevol als ze ook realistisch of 'uit het leven
gegrepen zijn'. Dan komt je cursus tot leven en
blijft de inhoud veel langer hangen.

Zoek voorbeelden uit het dagelijks leven die
verband houden met wat je hebt geleerd. Vraag
voorbeelden aan je leerkracht.Breng je
persoonlijke ervaringen in verband met de
leerstof en de leerdoelen.Als je een boek leest,
een film bekijkt, een museum bezoekt,... probeer
dan toepassingen of verbanden te zien vanuit
wat je geleerd hebt. Meer tips? klik hier!

5. Zelfsturing

De eigen organisatie van je studieproces
(wanneer en hoe je studeert). Je eigen werk- en
studieplanning opmaken en die waar nodig
bijsturen om tekorten weg te werken en
maximale resultaten te bereiken.

4.79

Proficiat! Dit is jouw kracht! Jij organiseert je
leerproces heel goed. En dat is heel knap. Het
zal steeds belangrijker worden in je studie- en
werkcarrière. Zelfevaluatie is voor jou geen
moeilijke opdracht. Jij weet waar je
tekortkomingen en talenten liggen. Je krijgt
steeds meer ervaring met het bijsturen van je
vooropgestelde planning om een studiedoel te
bereiken. En je laat je kritische zin nooit verloren
gaan. Zo zet jij je talenten zoveel mogelijk in de
verf zetten en werk jij je tekorten weg. Een
win-win-situatie !

Stel een to do-lijstje op voor de komende
dag/week/...Als je een stuk leerstof niet goed
begrijpt: ga dan op zoek naar antwoorden in
andere teksten die met de leerstof te maken
hebben, in boeken of op websites Op welke uren
van de dag studeer jij het meest efficiënt? Richt
je planning daarop.Meer tips? Klik hier !

6. Willen studeren

Studeren omdat je het zelf helemaal wilt. Je
eigen interesse is je grootste drijfveer.

3.11

Jij kunt echt heel gemotiveerd voor school
werken. Probeer dat nu regelmatiger te doen en
niet alleen voor je lievelingsvakken. Verruim je
blik: je zult merken dat ook andere opdrachten
en lessen een uitdaging kunnen vormen. Vraag
je af waarom je zo graag wil studeren voor een
bepaald vak. Misschien kun je die redenen ook
verplaatsen naar andere vakken of uitdagingen.
Je bent al goed op weg.

Wissel studeren van saaiere delen voldoende af
met interessantere delen en vakken die je meer
boeien. Focus je op een factor die jou nu
motiveert. (bv. interessante leerstof, vakantie
zonder studeren, diploma...).Houd eens alle
consequenties van verder studeren voor ogen
voor later (financieel, status, sociaal,
promotiekansen, arbeidskansen, zelfbeeld...).
Wat motiveert je?

http://www.golewe.be/main.aspx?c=GOESTING&n=501137
http://www.golewe.be/main.aspx?c=GOESTING&n=501110


Toelichting bij jouw leervaardigheden en studiemotivatie:

Waarover gaat dit?

Jouw score:

Toelichting bij deze score:

Tips:

7. Zelf-effectiviteit

Geloof hebben in je eigen kunnen; tevreden zijn
over je manier van studeren; zelfvertrouwen
hebben.Verantwoordelijkheid nemen voor je
studie.

4.57

Proficiat! Dit is jouw kracht! Dat wil zeggen dat je
jezelf heel goed inschat wat je studie betreft.
Prima leerresultaten zorgen voor zelfvertrouwen.
En dat kan je goed gebruiken. Je voelt je sterk
verantwoordelijk voor je studie. In al je
enthousiasme blijf jij je kritische zin bewaren. Elk
resultaat zie je als een leermoment. Een minder
cijfer nuanceer je, tegelijkertijd achterhaal je de
oorzaak. Je leert uit je fouten. Zeer goed. Want
met een realistisch beeld over je eigen
bekwaamheden en aanpak kom je
vanzelfsprekend het verst.

Als het voor jou niet duidelijk is hoe je het best
de leerstof bestudeert, vraag dat dan aan de
leerkracht.Vraag aan een medeleerling hoe hij
het vak of de opdracht aanpakt. Daar kan je vast
inspiratie uithalen. Tracht een vak eens op
verschillende manieren te studeren. Gebruik
bijvoorbeeld eens een mindmap, schema,
samenvatting, ... Ontdek wat voor jou het beste
werkt.Meer tips? Klik hier!

8. Samen leren

Leren van elkaar en met elkaar.

5

Proficiat! Dit is jouw kracht! Je bent sterk
overtuigd van de meerwaarde van samen leren.
Waarschijnlijk slaag je er heel goed in om
efficiënt van en met andere leerlingen te leren.
Medeleerlingen kunnen je tips geven. Samen
leren, geeft je ook de mogelijkheid jezelf te
ontwikkelen in het overbrengen en uiteenzetten
van je eigen ideeën. Dit is iets waar je alleen
maar rijker van zult worden.

Durf af en toe een stap opzij te zetten ten
voordele van een gezamenlijk resultaat.Schep
duidelijkheid in ieders verwachtingen en kijk
kritisch naar je eigen aandeel in het
groepsgebeuren.Benoem samen welke de
sterke punten zijn in de samenwerking en hoe je
die nog kan versterken. Benoem ook
verbeterpunten en spreek concreet af wat je
daaraan gaat doen.Meer tips? Klik hier!  

9. Stuurloos leergedrag

Geen controle over het eigen
studieproces.Moeizame organisatie van het
eigen leren.

4.65

Je wilt je wel inzetten voor je studieproces,
alleen glipt de controle steeds tussen je vingers
door.Denk eens na of je studiemethode wel de
juiste is, of je flexibel kan omgaan  met je
studieplanning,  of je efficiënt kan omgaan met je
studietijd. Van welke vakken kun je je
leerverwachtingen inschatten, van welke vakken
is dat moeilijk? Wanneer je zelf meer controle
krijgt over je leerproces, zul je er ook meer
energie in willen steken, met goede resultaten
tot gevolg!

 Werk een weekplanning en een planning op
lange termijn uit en voer die planningen uit. Dit
houdt ook in dat je ze bijstuurt wanneer dat
nodig is.Kies een plaats om te studeren waar je
niet afgeleid wordt.Zorg dat je heel duidelijk weet
wat je moet kennen en kunnen, en hoe de
leerkracht dat zal nagaan.

http://www.golewe.eu/main.aspx?c=GOESTING&n=501095
http://www.golewe.be/main.aspx?c=GOESTING&n=501101


Toelichting bij jouw leervaardigheden en studiemotivatie:

Waarover gaat dit?

Jouw score:

Toelichting bij deze score:

Tips:

10. Moeten studeren

Studeren omdat anderen dit van jou verwachten.
Je voornaamste drijfveer komt van buitenaf.

4.31

Je studeert meestal niet echt voor jezelf. Jouw
motivatie komt meestal van buitenaf. Je wilt
goede punten, een complimentje van je
leerkracht of respect van je medeleerlingen of
ouders. Je werkt minder uit eigen interesse,
maar omdat je nu eenmaal naar school MOET
en MOET studeren. Probeer eens na te gaan
hoe studeren minder op een verplichting kunt
laten lijken. Wanneer beleef jij wel plezier aan je
studie? Misschien heb je het moeilijk met strikte
deadlines of presteer je minder onder grote druk.
Daar kan zeker een oplossing voor gevonden
worden. Praat hierover met een leerkracht of
studiebegeleider als je dit bij jezelf herkent.

Ervaar je studiedwang? Praat erover!Beloon
jezelf na een goed studiemoment.Schuif het
probleem niet voor je uit, vraag je af: : wat wil ik
echt studeren en waarom?

11. Demotivatie

Gebrek aan goesting om te studeren.Geen zin
om inspanningen te leveren voor je
studieproces.

4.46

Je voelt je misschien te weinig betrokken bij de
school en je studieproces. Maar je kunt hier zelf
meteen verandering in brengen! Ga eens een
gesprek aan met je studiebegeleider of met een
leerkracht. Ligt het misschien aan je richting,
interesse,.. of is het moeilijk om na de lessen tot
actie over te gaan...je taken te maken en je
lessen te verwerken? Als je kunt achterhalen wat
precies de oorzaak is voor je verminderde
goesting, kan je ook naar een oplossing toe
werken... Aarzel niet om anderen in te
schakelen, als dat je kan helpen.

Formuleer voor jezelf een aantal concrete doelen
in de nabije toekomst en werk daarnaar toe! 
Probeer afwisseling te brengen in je opdrachten
(met verschillende taken bezig zijn, ...) om
eentonigheid tegen te gaan.Iedereen heeft
talent, ook jij. Achterhaal wat je graag en goed
doet en doe er meer van!

12. Memoriseren

Leerinhouden reproduceren.

2.95

Proficiat! Dit is jouw kracht! Jij hebt de goede
balans gevonden tussen van buiten leren en je
leerstof inzichtelijk beheersen. Je hebt begrepen
dat het memoriseren van je leerstof soms
noodzakelijk is.  

Zorg er eerst voor dat je een tekst begrijpt; bekijk
'memoriseren' als een laatste stap in het
verwerken van de leerstof.Neem eerst
voldoende tijd om de leerstof te analyseren en
verbanden te leggen. Zo zal het memoriseren
vlotter gaan.Gebruik visuele hulpmiddelen bij het
memoriseren: kleurstiften, schema's, tekeningen,
...



Toelichting bij jouw leervaardigheden en studiemotivatie:

Waarover gaat dit?

Jouw score:

Toelichting bij deze score:

Tips:

13. Externe sturing

Je studieproces laten leiden door anderen. De
instructies in handboeken en de aanwijzingen en
raadgevingen van leerkrachten bij de leerstof
gebruiken in je studieaanpak.

3.91

Wanneer je een heel concrete opdracht krijgt, zal
je die ongetwijfeld tot een goed einde
brengen.Je houdt zeker rekening met de doelen
en de verwachtingen van degenen die je
evalueren. Je openheid voor externe
aanwijzingen is een sterk punt.  Jij laat je in je
studieproces ook  leiden door de instructies van
anderen. Zeer goed. Opgelet ! Af en toe loopt
het nog wel eens mis. Misschien heb je die
intense begeleiding van anderen (leerkrachten,
ouders, andere leerlingen,...)  een stukje minder
nodig dan je zelf denkt. Vertrouw ook op je eigen
manier van werken en leren. Misschien
interpreteerde je de begeleiding van anderen
verkeerd of te eng. Geen nood. Je leert uit je
fouten en zet dit om in een positieve ervaring.

Volg de uitleg en aanwijzingen die de leerkracht
tijdens de les geeft. Ze zijn een essentiële hulp
om te weten wat echt belangrijk is. Maak de
extra oefeningen en opgaven die de leerkracht
opgeeft.Vraag voorbeelden van examenvragen
aan de leerkracht. Los die samen met een
medeleerling op.



Slottekst
Beste Petertestgroep2l
Je hebt nu meer zicht op je leervaardigheden en motivatiekenmerken. Met de tips en tools kan je nu verder aan de slag: je
kunt je leersterkten nog verder uitbouwen en je werkpunten bijschaven.


