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Doelstellingen

• Deelnemers hebben inzicht in de onderdelen van het 
Lemo-instrument

• Deelnemers hebben inzicht in de theoretische kaders
waarop de Lemo-vragenlijst is gebaseerd

• Deelnemers begrijpen de begeleidingsvisie waarop
het individuele feebackrapport steunt

• Deelnemers kunnen een individueel feedbackrapport
intepreteren



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 studentengroep

• Beleidsinstrument



I. Theoretisch kaders



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



TK1: 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



Motivationele drijfveer?



Motivationele drijfveer?



Motivationele drijfveer?



TK2: Zelfeffectiviteit

• Omschrijving: De overtuiging die iemand heeft
dat hij of zij over de nodige capaciteiten beschikt
om een bepaald doel te bereiken (Pintrich, 2000).

• In LEMO: De overtuiging die iemand heeft dat
hij of zij over de juiste studiemethode beschikt
om te slagen in de opleiding.



TK3: Leerstrategieën

Leerpatronen

Regulatie
Strategieën

Verwerking 
Strategieën

Leeropvattingen

Based Vermunt & Vermetten 2004

Leeroriëntaties

Leerstrategieën



Leerstrategieën

• Relateren en structureren

• Kritisch verwerken

• Analyseren

• Memoriseren

• Concreet verwerken/toepassen

Cognitieve
verwerkingsstrategieën

• Zelfsturing

• Externe sturing

• Gebrek aan sturing

Metacognitieve
regulatiestrategieën



Samenvattend

• Genereert score op 12 Schalen:
– Moeten studeren

– Willen studeren

– Demotivatie

– Bekwaamheid in studeren (zelfeffectiviteit)

– Relateren en structureren

– Kritisch verwerken

– Memoriseren

– Analyseren

– Concreet verwerken

– Zelfsturing

– Externe sturing

– Stuurloos leergedrag

Motivatieschalen

Leervaardigheden

Regulatieschalen



Opdracht

• Instructie 1: Maak voor uzelf een top-3 van de 
schalen die volgens u studiesucces het beste
voorspellen

• Instructie 2: Schrijf voor uzelf een top 3 van de 
leer- of motivatiekenmerken waarvan u vindt dat
er in het eerste jaar aandacht aan besteed moet
worden.  



II. Afname



LEMO-vragenlijst
www.goleweb.eu

Instrumentarium

http://www.goleweb.eu




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 studentengroep

• Beleidsinstrument



II. Aan de slag met individuele 
feedback rapport







Leervaardigheden

Regulatieschalen

Motivatieschalen



Samenhang tussen motivatie en 
kwaliteit van leren

• Autonome motivatie
 Diep verwerkingsstrategieën, zoals verbanden zoeken of kritische vragen 

stellen
 Meer gebruik van zelfsturingstrategieën

• Gecontroleerde motivatie
 Theoretisch: Oppervlakkig leren en externe sturing
 Empirisch: gemengd beeld

 Studie 1: Meer problemen tijdens het leerproces (Vanthournout et 
al., 2014)

 Studie 2: Geen link met gebruik van zelfregulatiestrategieën
(Vanthournout et al., 2015)

• Gebrek aan motivatie
 Problemen tijdens het leerproces
 Minder gebruik van zelfregulatiestrategieën



Voorspelling ‘volhouden’ 
vanuit leren en motivatie

Meisjes hebben meer kans om 

vol te houden

Gebrek aan motivatie

Geslacht

Studie volhouden

-
Effect grootte: 6%

Vanthournout, G., Gijbels, D., Coertjens, L., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). 

Students’ persistence and academic success in a first-year professional bachelor program: 

the influence of students’ learning strategies and academic motivation. Education Research 

International, Article ID 152747, 10 pages. doi:10.1155/2012/152747.



Voorspelling ‘succes’ 
vanuit leren en motivatie

+

+

-

-

Relateren en structureren

Gebrek aan motivatie

Gebrek aan sturing

Geslacht

Succes in studie

Externe sturing

Meisjes hebben een 

hogere kans op succes

Effectgrootte: 10%



Voorspelling ‘gemiddelde punten’ 
vanuit leren en motivatie

+

+

-

-

Kritisch verwerken

Gebrek aan motivatie

Gebrek aan sturing

Geslacht

GPA

Externe sturing

Meisjes hebben een

hogere kans op succes

Effectgrootte: 13%



Een stappenplan voor een
LEMO-gesprek?

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

– Doel van gesprek

– Leercompetenties die opleiding(jaar) 
vooropstelt

– Opleidingjaar van student

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



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 student naar oplossing werken

• Afspraken maken/doelen stellen

• Let op: Niet alle studenten percipiëren info op zelfde 

manier.



– Deel 1 Moeten studeren

– Deel 2 Willen studeren

– Deel 3 Demotivatie

– Deel 4 Zelfeffectiviteit

– Deel 5 Relateren en structureren

– Deel 6 Kritisch verwerken

– Deel 7 Memoriseren

– Deel 8 Analyseren

– Deel 9 Concreet verwerken

– Deel 10 Zelfsturing

– Deel 11 Externe sturing

– Deel 12 Stuurloos leergedrag

STAP 1: risicostudenten
identificeren

STAP 2: Relevante schalen
eerstejaarsstudenten bekijken

STAP 3: Overige schalen bekijken



Opdracht: Advies voor Elke? 



Opdracht: Advies voor Joris? 



Opdracht: Advies voor Mathea? 





Contactinformatie:

• Gert.vanthournout@ap.be

• goleweb@ap.be

Nuttige websites:

• http://www.goleweb.eu

• http://www.selfdeterminationtheory.org

mailto:Gert.vanthournout@ap.be
mailto:goleweb@ap.be
http://lemo.goleweb.be/
http://www.selfdeterminationtheory.org

