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Deel 1 De Lemo-test geïntegreerd en resultaatgericht inzetten in 
een school: praktijkgetuigenis 

 
  Good practice vanuit het secundair onderwijs 
  Vragenronde 
 
Deel 2 Coaching: waarderend coachen van leerlingen 
 
Deel 3 Motivatie-leervaardigheden: inhouden en materialen 
 
Deel 4 Aan de slag met individuele en groepsfeedbackrapporten 
  









1 Infomoment voor leerkrachten  
 bij begin schooljaar 
 
2 Werkmap 
 - titularis: zelfkennis – zelfsturing - examens 
 - vakleerkrachten: relateren en structureren 
 - examenreflectieblad in rapport per trimester 
 
3 LeMo-test  : 4 ASO en TSO 
1e trimester: leerstijlentest Kolb  
 - in werkmap 
2e trimester: LeMo-test  
 - intropowerpoint + test + reflectieblad:1 lesuur - studiebegeleider 
  - reflectieblad in rapport 
 
 



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 
 



1 LeMo-test: afname + vervolg 
 

oStart: oktober 

oInfomoment voor leerkrachten (indien nodig) 

oBrief naar ouders bij begin schooljaar. 

o5e jaren: 1 lesuur: toelichting met PP – test – feedback – reflectie  

o6e jaren: 1 lesuur: korte herhaling – zelfde principe – ingebed in studie(keuze)begeleiding 

oStudiebegeleiders i.s.m. titularis 

oReflectieblad in rapport 

oNa eerste rapport en met kerstexamens naast schoolrapport gelegd  

oReeds ingrijpen bij eerste oudercontact 

oKlassenraad verwijst naar studiebegeleiding 
 



2 Studiebegeleiding 
  
• Vraag van: leerling – titularis – ouders – klassenraad 

• Vorm:  individueel – leerateliers (vrijwillig) 
• Basisgesprek:    - wat blijkt uit Lemo-test?  
    - wat gaat wel goed?  
    - waarom heb je hulp nodig? 
• Studiewijzer als leidraad: in elo + www.golewe.eu 

• Gebruikte middelen: o.a. plannen agenda – mindmap  
• Duur:  - ½ uur middagpauze of na school                        

  - korte of langere periode  
   - om de 14 dagen 

 



1 Cel Leren Leren 
       stuurt – neemt initiatief 
2 Infomomenten 
•  op personeelsvergadering 
•  voor titularissen en leerkrachten 
3 Titularissen  
op de hoogte houden van de evolutie van de lln. In leerlingvolgsysteem 
4 Leerateliers 
•  leerkrachten proberen LeMo zelf uit 
•  leren mindmappen  
5 Vraaggestuurd werken 
 bv. titularis of vakleerkracht vraagt hulp bij verwerken leerstof 
6 Aanwezigheid studiebegeleider  
 op klassenraden, op oudercontact 
7 Databank  
 ‘Leren Leren’ in elo, met tips en tools 

 



• functioneringsgesprekken met laatstejaars 

• GoLeWe ingeroosterd, aanwezigheid ad valvas 

• elektronisch studieportfolio 

• stand oudercontact 

• jaarthema 

• tutoraat  

• peercoaching leerlingen 

• nieuwsbrief  

• Inbouwen in vakken: voorbeeld IO 

 

 
 



• Inbouwen in IO  

• Inbouwen in Humane Wet.: gedragswetenschappen 

• Data-mining 

• Inbouwen in diverse andere vakken 

 

 

 

 
 



 
 

Hebt u vragen over de implementatie? 
 

Vraag het nu! 





 
• Opdracht tot verwerking/reflectie (leerling) 
 
• Coaching (leerkracht) 
 Aard van de vragen:  
  - niet: waarom 
  - wel: wat, hoe, wanneer... 
 
• Opvolging:  - in portfolio 
    - betrekken ouders? 
 
 



Therapeut 

Lesgever 

Professionele  
coach 

 Vragen 

 
Begeleider  
is proces-en doelgericht/ 
Coachee is inhoudelijke  
expert 

 

Antwoorden 

Begeleider is  
inhoudelijk expert 

Coachend  
leiderschap Vriend 

Mentor 

Expert 
manager 

Consultant 

Trainer of  
expertcoach 



Luisteren 
 Wees authentiek - wees congruent 
 Volle aandacht bij de leerling 
 Laat de ander uitspreken 

 
Samenvatten 
 Stel controlevragen die aansluiten op het verhaal 
 Dus je zegt dat… Ik begrijp dus dat… klopt dat? 

 
Doorvragen 
 Open vragen: geen suggestieve vragen! 
 Voorzichtig met waarom vragen.  

 
 
 



Oordelen 
 Een coach begeleidt het proces, maar velt geen 

oordelen. 
Meningen 
 Meningen zijn persoonlijk en horen bij bepaalde 

contexten.  
Adviezen 
 De leerling is zelf expert van zijn context en 

situatie 
 Laat adviezen vanuit de leerling zelf komen 



1 Waarderen wat goed gaat 
• onderzoeken wat er werkt 

 
2 Duidelijke doelen & verwachtingen 

• concrete doelen 
• kleine stappen te zetten 

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

• goede relatie op basis van respect en waardering 
 
De energie en de goesting van de student richten   
- op de oplossing  
- niet op de problemen/op wat niet werkt. 

 
  



•Design •Destiny 

•Dream •Discovery 

Waar ben ik succesvol 
in op studiegebied? 

Wanneer was ik trots op 
mezelf?  Wat deed ik 

dan?  

Wat wil ik bereiken in 
mijn leven op 

professioneel vlak?   

Waarvan droom ik op 
studiegebied?  

Wat kan ik nu al doen 
om dichter bij deze 
droom  te komen? 

Wat heb ik er voor over? 

 

Hoe pak ik het nu aan 
om aan de droom te 

werken? 

Hoe kan ik mijn sterke 
kanten daartoe nu al 

inzetten?  



 Een coach staat ACHTER de leerling,              
niet ERVOOR 

 Een coach versterkt wat al in de leerling zat. 
Het moet alleen nog ontkiemen 

 Luisteren 
 Positieve feedback doet je letterlijk groeien 
 Inzets(v)erkennend werken 

 



 
 Rita Pierson 
 Ted Talk 
 https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_ki

d_needs_a_champion?language=nl 
 
 

https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=nl
https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=nl
https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=nl




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 

Onderliggend 
gevoel 

Stress  
druk 

Stress 
druk 

Welwillend 
vrijheid 

Welwillend 
vrijheid 

Apathie 
Hulpeloos 

MOETEN LEREN 
Gecontroleerd 

WILLEN LEREN 
Autonoom 



27% 27% 

28% 18% 

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



 
En werk voor de leerkracht: motivatie... 

 
10 principes!  

 

 
 



Kritisch 
verwerken

Concre-
tiseren

Zelf-
kennis

Analyseren-
relateren-

structureren

Zelf-
sturing

Samen-
werken

+ motivatie  
+ zelfvertrouwen 
+ taal 
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Hoog   
Stuurloos 

leergedrag 

Zelf-effectiviteit 

Laag 

Hoogbekwaam 
Gerichte 
leerder 

14% 

Hoogbekwaam 
Ongerichte 

leerder 
34% 

Laagbekwaam 
Gerichte 
leerder 

16% 

Laagbekwaam 
Ongerichte 

leerder 
36% 

Laag 

Hoog  

Verdeling bij 
eerstejaars, 2009-2010 
(N= 2.344) 



 
 
 
 

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 

Wie is vragende partij voor studie begeleiding?  

Hoogbekwaam 
Gerichte 
leerder 

Laagbekwaam 
Gerichte 
leerder 

Hoogbekwaam 
Ongerichte 

leerder 

Laagbekwaam 
Ongerichte 

leerder 





 



 
• Analyse  
 
• Plaatsen in de 2 schema’s 
 
• Individueel coachingsgesprek 
 
• Tips & tools 









 



 
• Analyse  
 
• Wat plan je (niet) te doen?  
  
• Wie doet wat? 
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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?  
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Een extraatje voor 
gevorderden 



 Donche, V., Van Petegem, P., Van de Mosselaer, H. & Vermunt, J. (2010). LEMO: een 
instrument voor feedback over leren en motivatie. Plantyn: Mechelen, 66p., 2010 

 Van de Mosselaer, H., Van Petegem, P., Donche, V. & Ottoy, W. (2006). Welke 
eerstejaars doen het beter? In: Delta: tijdschrift voor hoger onderwijs, 11(3), 37-43. 

 Van de Mosselaer, H., Hiels, S., Donche, V. & Van Petegem, P. (2008). Meer 
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scriptum,103p,2011 
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130 p., 2011. 

 Maes, P., Jaspaert, H., Als doen leren het niet meer doet, Die Keure, 179 p., 2008. 
 Opgenhaffen, T., Leren: hoe? Zo!, Lannoo-Campus, 2011, 350 p.  
 Van Hoof J., Van De Broeck M., Penninck M., Donche V., Van Petegem P.,  

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, Acco, 2012, 190 p.  
 Van Tournhout, G., Patterns in student learning, Garant, Antwerpen-Appeldoorn, 

2011, 220 p. 

 



 www.goleweb.eu 
 www.golewe.eu  
 
 
 
 
Contact/ alle vragen: 
 goleweb@ap.be 
 

 
 

 

http://www.goleweb.eu/
http://www.golewe.eu/
mailto:goleweb@ap.be
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