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Lemo & leercoaching

• Middelen: Fonds Praktijkgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek

• Omvang: 35.000€ per jaar
• Looptijd: 2015-2019

• Doelen:
– Optimaliseren van het Lemo-instrument 
– Ontwikkelen van leercoachingactiviteiten

met Lemo



Doelstellingen

• Deelnemers verwerven inzicht het opzet van 
het project ‘Lemo & leercoaching’.

• Deelnemers verwerven inzicht in het Lemo-
instrument.

• Deelnemers verwerven inzicht in de 
begeleidingsvisie achter Lemo.

• Deelnemers verwerven inzicht in hoe in 
Lemo&leercoaching leercoachingsinitiatieven
worden ontwikkeld.



I. Leerstrategieën en motivatievragenlijst



Doel en varianten

Variant Perspectief Vlaamse versie Nederlandse 
versie

Lemo 2e graad
SO/VO Actueel X X

Lemo 3e graad
SO/VO Retrospectief X

Actueel X X

Lemo Hoger 
Onderwijs Retrospectief X

Actueel X X

= Leerbegeleidingsinstrument



Theoretische kaders

• Gebaseerd op 3 hedendaagse leer- en 
motivatietheorieën:
– Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2002)

– Zelfeffectiviteit (Pintrich, 2000)

– Leerpatronen/leerstijlen-model (Vermunt, 1996; Vermunt & 
Vermetten, 2004)

• Vertalingen internationaal gevalideerde
vragenlijsten.

• Bevat positieve en negatieve kenmerken van leren
en motiveren

• Genereert twee feedbackrapporten



Componenten en schalen

• Genereert score op 13 schalen (58 items):

– Moeten studeren (6)
– Willen studeren (6)
– Demotivatie (3)
– Bekwaamheidsgevoel (4)
– Relateren en structureren (4)
– Kritisch verwerken (4)
– Memoriseren (4)
– Analyseren (4)
– Concreet verwerken (4)
– Zelfsturing (4)
– Externe sturing (6)
– Stuurloos leergedrag (4)
– Samen leren (4)

Studiemotivatie

Zelfeffectiviteit

Verwerkingsstrategieën

Sturingsstrategieën



LEMO-vragenlijst
www.goleweb.eu

Instrumentarium

http://www.goleweb.eu/




Componenten

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 studentengroep

• Beleidsinstrument







Studiemotivatie
Zelfeffectiviteit
Verwerkingsstrategieën
Sturingsstrategieën



Feedbackteksten



Groepsfeedbackrapport



II. Lemo & Leercoaching



Waarom?

• Psychometrische kwaliteiten Lemo: 
– Initieel valideringsonderzoek (Donche et al., 

2008) -> OK

• Maar:
– Psychometrie: Memoriseren, Analyseren, 

Zelfregulatie 
– Conceptueel: Samen leren, Zelfregulatie 



Waarom?

• Feedbackrapporten:
– Interpretatie scores verschillende schaaltypen
– Lay-out figuurtjes
– Groepsfeedbackrapporten

• Begeleiding:
– Studiebegeleiders
– Hoe in de klas?



Onderzoeksacties

Lemo
2.0

Focusgroepen

Psychometrische 
analyses

Herwerking 
feedbackrapporten

Task Force Lemo

validiteit stabiliteit betrouw
baarheid



Gebruikersonderzoek



Valideringsonderzoek



Stabiliteit



Lemo 2.0

• Verdwenen schalen
– Externe regulatie
– Samen leren

• Herwerkte schalen
– Memoriseren (4 items, Alpha=.65)
– Analyseren (4 items, Alpha=.66)
– Zelfregulatie (5 items, Alpha=.74)

• Nieuwe schalen
– Tijdsbeheer en planning (5 items, Alpha=.81)
– Samen leren (4 items, Alpha=.74)



Individueel feedbackrapport (1)



Individueel feedbackrapport (2)



Groepsrapport (1)



Groepsrapport (2)



III. Opzetten van leercoaching



Leercoaching

• = Docenten/lectoren die geïntegreerd in hun 
leeromgeving werken aan de ontwikkeling van 
leerstrategieën en motivatie van hun 
studenten.

• Maar:
 Expertise kaders -> hoe doe ik dat?
 Werkdruk -> Moet ik dat allemaal zelf bedenken?
 Isolatie -> Moet ik dat allemaal alleen bedenken?



Aanpak: Teacher Design Teams

• Een groep van twee of meer docenten die samen 
curriculummaterialen (her)ontwerpen (Handelzalts, 2009; Tondeur, 
Becuwe, Pareja, Castelein, & Thys, 2015).

Coach Lectoren
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Samenwerking op AP

• (Inter)actieve
didactiek

Ann

• UDL
• Inclusieve en 

toegankelijke
omgeving

Debbie
• Taal-

ontwikkelend
lesgeven

Leen

• Behoefte-
ondersteuning
• ZDT

Gert

Studentgerichte Diensten
Onderwijs-

ontwikkeling en
-innovatie

Onderwijs-
onderzoek



Doorsnede aanpak

32

Universal Design for Learning

Richtlijn 9: mogelijkheden geven
tot inschatten en bijsturen
• Strategieën faciliteren
• Ontwikkelen van reflectie en

self-assessment
• Appel op persoonlijke 

verwachtingen

Taalontwikkelend lesgeven

Product én procesgericht
Autonomie-ondersteuning

Kritische reflectie stimuleren

Behoefte ondersteuning (ZDT)

Mensen hebben drie         
basisbehoeften (Autonomie,         

Betrokkenheid, Competentie).        
Feedback ondersteunt behoefte aan 

competentie 

Visible learning

• Feedback heeft sterk effect op 
Prestaties (15/152, d=.75) :

• Jezelf vooraf inschatten (1/152, 
d=1.44)

Persoon

Feedback



Het KAMELEON-model

KAnsen op MEer LEren uit ONderwijs



          

Pijler Didactische suggesties 

Leg de lat hoog - Suggestie 1: stel hoge verwachtingen 
- Suggestie 2: communiceer duidelijk over deze 

verwachtingen 
- Suggestie 3: help studenten die verwachtingen te 

bereiken via leerroutes en differentiatie 
 

Creëer een betekenisvolle 
context 

- Suggestie 1: benadruk de relevantie en waarde van 
leerinhouden en leeractiviteiten 

- Suggestie 2: bied informatie op verschillende manieren 
aan 

- Suggestie 3: besteed aandacht aan de transfer tussen 
onderdelen 

 

Bied passende steun - Suggestie 1: geef feedback  
- Suggestie 2: demonstreer en geef voorbeelden 
- Suggestie 3: bied hulpmiddelen aan 
 

Zet in op actie, interactie en 
coöperatieve werkvormen 

- Suggestie 1: werk aan gemeenschappelijke doelen 
voor groepen en bouw individuele aansprakelijkheid in 

- Suggestie 2: run het spel van vraag en antwoord 
- Suggestie 3: wissel het aanbieden van informatie en 

de verwerking ervan af 
 





Contactinformatie:
• Gert.vanthournout@ap.be
• goleweb@ap.be

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

• http://www.bazalt.nl/vo/lemo-test

mailto:Gert.vanthournout@ap.be
mailto:goleweb@ap.be
http://www.goleweb.eu/
http://lemo.goleweb.be/
http://www.bazalt.nl/vo/lemo-test
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