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Vraag
In hoeverre is het waar dat de meeste pubers/tieners in gepersonaliseerde leersituaties waarbij de sturing bij
de leerlingen wordt gelegd, zelfgestuurd leergedrag (kunnen) laten zien?
Kort antwoord
Er bestaan meerdere varianten van gepersonaliseerd leren. Zo zijn er varianten waarbij de sturing van het
leren volledig bij de leerlingen wordt gelegd, maar ook varianten waarbij de sturing ook of volledig door de
docent wordt uitgevoerd. Bij door de leerling gestuurde gepersonaliseerde leersituaties is het de bedoeling dat
de leerlingen het leerproces zelf ter hand nemen.
Het hangt onder meer af van kennis, ervaring en leeftijd, of leerlingen die zelfsturing aankunnen. Met het
groeien van de leeftijd, kennis en ervaring is een zekere mate van zelfsturing dus wel te verwachten, maar
voor veel tieners is volledig zelfstandig leergedrag echter (nog) niet ten volle waar te maken. De
hersenfuncties die voor dit leergedrag nodig zijn, zijn meestal pas na het twintigste jaar volledig ontwikkeld.
Tot die tijd is het tienerbrein nog volop in ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling spelen leraren (en anderen) wel
een belangrijke rol: zij zijn essentieel in het actief stimuleren, inspireren en faciliteren van de tieners.
Zelfregulatie kan zeker (tot op bepaalde hoogte) wel worden geleerd door directe instructie, door gepaste
feedback, door ze te inspireren en uit te dagen, en door de sturing langzaamaan aan de leerlingen over te
dragen. Een motiverende rol van de docent is daarbij voor het leerproces vaak een noodzakelijke voorwaarde.
Toelichting antwoord
Achtergrond van de vraag
De school (voor voortgezet onderwijs) van de vraagsteller wil starten met leerling gestuurde gepersonaliseerd
onderwijs: de leerlingen krijgen dan zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Zij
moeten zelf de vorm en de inhoud van het schoolwerk gaan bepalen en zelf het eigen leerproces gaan sturen.
De school veronderstelt hierbij, dat een grotere autonomie tot meer motivatie en betere leerresultaten leidt.
Inmiddels is men begonnen met een aantal proefgroepen, maar de resultaten vallen tot dusver tegen. De
vraagsteller twijfelt dan ook of van een leerling uit het voortgezet onderwijs zomaar mag worden verwacht,
dat die deze verantwoordelijkheid aankan. Dit leidt tot de vraag In hoeverre het waar is dat pubers/tieners in
dergelijke gepersonaliseerde leersituaties zelfgestuurd leergedrag (kunnen) laten zien?
Leerlinggestuurd gepersonaliseerd onderwijs: wat is dat?
Er bestaan meerdere varianten van gepersonaliseerd leren. Zo zijn er varianten waarbij de sturing van het
leren bij de leerlingen wordt gelegd, maar ook varianten waarbij de sturing ook of volledig door de docent
wordt uitgevoerd. Bij leerlinggestuurde (zelfgeorganiseerde) gepersonaliseerde leersituaties moeten leerlingen
het leerproces zelf gaan sturen (Johnson, van Wetering, Becker, Estrada en Cummins, 2015). Leerlingen
werken dan op hun eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen. Ze bepalen niet alleen zelf wàt zij leren (de
leerstof, de inhoud), maar ook hoe ze leren (de vorm), wanneer, en waar ze leren (Marquenie, Opsteen, ten

Brummelhuis & van der Waals, 2014). De betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerling zijn dan hoog.
Ze tonen zich eigenaar van het leerproces.
Bij dit zelfgeorganiseerd (zelfgereguleerde, zelfgestuurde) leren neemt de leerling zelfstandig en met zin in
verantwoordelijkheid de sturing voor de leerprocessen in eigen hand (Kostons, Donker & Opdenakker, 2014).
Hierbij hanteert de leerling diverse leerstrategieën, te weten (zie onder meer Vermunt, 1992):

•
•
•

cognitieve leertrategieën (bestaande uit leeractiviteiten zoals lezen, herhalen, relaties leggen),
metacognitieve of regulatieve strategieën (bestaande uit activiteiten zoals oriënteren, plannen, proces
bewaken, bijsturen, evalueren) en
motivationele strategieën (bestaande bijvoorbeeld uit: zelf motiveren, concentreren, inspannen,
waarderen).

Uit een breed scala aan onderzoeken komt naar voren, dat leerlingen die over meer strategieën en meer
zelfregulerende vaardigheden beschikken, ook betere prestaties halen. Daarnaast blijkt dat zelfregulatie
gunstig is voor de leermotivatie (zie Kostons e.a., 2014). Deze strategieën zijn dus van groot belang voor het
onderwijs.
Wat maakt nou dat gepersonaliseerd onderwijs ‘werkt’?
In het algemeen blijkt, dat als er in gepersonaliseerde leersituaties sprake is van meer zelfregulerend leren en
van de inzet van ict, dat leerlingen dan betere leerresultaten halen. Maar gepersonaliseerd leren vereist van
leerlingen wèl, dat ze onder meer de metacognitieve en regulerende vaardigheden beheersen en op gewenste
momenten (kunnen) inzetten tijdens het leren. Uit onderzoek blijkt dat als dat het geval is, dat
gepersonaliseerd leren dan motiverender werkt en positieve effecten heeft op de leerprestaties (zie
bijvoorbeeld Patall, Cooper en Robinson, 2008). Of het voor leerlingen met minder zelfregulerend vermogen
ook motiverender werkt, komt niet duidelijk uit onderzoek naar voren (bijvoorbeeld Marquenie, e.a., 2014).
Gepersonaliseerd leren: hoe zit het met motivatie en eigenaarschap?
Gepersonaliseerde leersituaties waarbij meer sturing aan de leerling wordt gelaten, kunnen dus (onder
bepaalde voorwaarden) een positieve invloed hebben op de motivatie van leerlingen. Zo stelt de
zelfdeterminatie van Deci en Ryan (2008) ook, dat leerlingen maximaal gemotiveerd raken, als ze 1) het
gevoel hebben dat ze mee mogen beslissen (autonomie), 2) het gevoel hebben dat ze de leertaken aankunnen
(competentie), en 3) een relatie ervaren met docenten, ouders, medeleerlingen (relatie). Hoe sterker die
gevoelens bij leerlingen zijn, hoe meer ze intrinsiek gemotiveerd raken/zijn, en daarmee die leertaken zelf in
eigen hand gaan nemen. Leerlingen gaan dan meer verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces en
tonen zich meer eigenaar van het leren.
De theorie van Deci en Ryan zegt daarmee dat leerlingen meer gemotiveerd raken als ze ook het gevoel
hebben de leertaak aan te kunnen. Daarnaast dienen de leerlingen een relatie met onder andere de docent te
ervaren. De theorie zegt dus niet, dat de leerlingen altijd het best kunnen worden losgelaten: het is niet zo,
dat als de sturing van het leerproces volledig bij de leerlingen wordt gelegd, dat leerlingen dan altijd meer
gemotiveerd zijn, en het leren zelf gaan sturen.
Gepersonaliseerd leren: het tienerbrein en zelfgereguleerd leren
En hoe zit dat met het tienerbrein? In hoeverre is het al voldoende uitgerijpt om überhaupt zelfgereguleerd
leergedrag te laten zien?
De laatste jaren zijn er veel boeken voor een breed publiek geschreven over het puber- of tienerbrein
(bijvoorbeeld Crone, 2009; Jolles, 2017a). De aandacht voor hersenonderzoek is dan ook sterk gegroeid. Dit
komt mede doordat er steeds meer geavanceerde manieren zijn om breinonderzoek te doen. Hierdoor kunnen
we niet alleen de structuur van de hersenen bekijken (bijvoorbeeld met MRI en CT-scans). Ook kunnen we

hersenactiviteit in bepaalde hersendelen bestuderen (met EEG en fMRI) of hersenactiviteiten gericht
stimuleren (TMS). Dergelijke onderzoeken met tieners hebben laten zien dat hersengebieden meestal nog
doorrijpen tot ver na het twintigste levensjaar (bijvoorbeeld Crone, 2008; Giedd, Blumenthal, Castellanos, Liu,
Zijdenbos, Paus, Evans & Rapoport, 1999; Jolles, 2017a).
Vanaf de puberteit wordt de ontwikkeling van de hersenen gestuurd door een aantal hormonen (die weer
worden aangestuurd door het hersengebied de hypothalamus). Deze hormonen zorgen op hun beurt weer
voor ontwikkelingen in de structuur van bepaalde hersengebieden. Zo toonden Giedd e.a. (1999) aan, dat de
productie van bepaalde hersencellen (de grijze stof) gedurende de adolescentie toeneemt. De hoeveelheid
hersencellen neemt in de loop van de leeftijd echter ook weer af: hersencellen die niet goed werken, worden
ook weer afgebroken. Door dit proces van 'groeien en snoeien' gaan de hersenen efficiënter werken. Naast
ontwikkelingen in de hoeveelheid hersencellen van bepaalden hersengebieden, komen er ook meer
verbindingen tussen de verschillende hersengebieden. Hierdoor gaan die gebieden ook efficiënter (samen)werken en verloopt de communicatie tussen die hersengebieden beter. Dit is te zien in de hoeveelheid witte
stof in de hersenen: naarmate de adolescentie vordert, neemt de hoeveelheid witte stof in de hersenen toe
(zie Crone, 2009a; Giedd e.a., 1999).
Het brein is gedurende de tienertijd en adolescentie dus nog volop in ontwikkeling (‘under construction’,
Jolles, 2017a), maar niet alle hersengebieden ontwikkelen zich even snel. Ook zijn er grote individuele
verschillen tussen de jongeren (en tussen jongens en meisjes). Deze ontwikkelingen in de hersenen hebben
grote gevolgen voor de wijze waarop de adolescenten zich (willen) gedragen, zichzelf zien en omgaan met
anderen (bijvoorbeeld Crone, 2009b; Jolles, 2017a). De ontwikkelingen hebben dus ook grote gevolgen voor
het leergedrag.
Duidelijk is, dat de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor dit (zo optimaal mogelijke) leergedrag zich
als laatste ontwikkelen. Het betreft de gebieden in de prefrontaalkwab, het deel van de hersenen direct achter
het voorhoofd. Gedurende de ontwikkeling van deze prefrontaalkwab ontwikkelen de leerfuncties zich nog. Zo
veranderen de cognitieve vaardigheden (het denkvermogen) nog in belangrijke mate. Deze vaardigheden
verwijzen naar de cognitieve activiteiten die nodig zijn voor het verwerven van de leerstof en het verwerken
van ervaringen. Naast de cognitieve functies, zijn ook de uitvoerende functies (‘executieve functies’) zich nog
aan het ontwikkelen. Dit zijn de functies die onder meer nodig zijn voor de aansturing van de cognitieve
vaardigheden en voor de regulatie van emoties en gedrag. Ze zijn een belangrijke voorspeller voor latere
schoolprestaties (zie Samuels, Tournaki, Blackman & Zilinski, 2016). Deze executieve functies verwijzen naar
verschillende deelprocessen (Crone, 2009), zoals:

•
•
•

het werkgeheugen (voor het kunnen doen van complexe geheugenoefeningen en het kunnen zetten
van meerdere denkstappen),
cognitieve flexibiliteit (voor het snel kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving, kunnen
plannen en beoordelen) en
inhibitie (het kunnen afwenden van afleiding, op tijd kunnen stoppen).

De gebieden die voor deze processen verantwoordelijk zijn (in de prefrontaal kwab) ontwikkelen zich op
verschillende momenten. De deelprocessen zijn ook onderling sterk afhankelijk en functioneren gezamenlijk
als een geïntegreerd controlesysteem. Dit controlesysteem zorgt ervoor dat de leerling (bij het leren) tot actie
komt, zich inzet en actief het leren ter hand neemt, het leerproces plant, stuurt en bewaakt, en zichzelf
evalueert en bijstelt. Al deze processen zijn essentieel voor het handelen in nieuwe situaties, waarin het gaat
om snelheid en flexibiliteit. De leerling moet de aandacht richten, een einddoel bepalen, tussenstappen
plannen, niet afgeleid worden en aandacht vasthouden, doorzetten, op tijd kunnen stoppen, alternatieven
bedenken. Ze verwijzen naar de regulatieve en motivationele processen, die zorgen voor efficiënt en
doelgericht gedrag. Gedurende de adolescentie ontwikkelen al deze deelprocessen zich nog, en ook de
samenwerking tussen de deelprocessen verbetert. De hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor deze

deelprocessen (gebieden in de prefrontaalkwab) ontwikkelen zich nog tot gemiddeld het 22ste jaar. Ze zijn
gedurende de pubertijd dus nog niet allemaal volgroeid, en ook de communicatie tussen de hersengebieden
verloopt nog niet optimaal (Crone, 2009).
Men neemt aan dat er voor de ontwikkeling van deze vaardigheden gevoelige periodes zijn. Dit is immers ook
het geval voor de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor de taalontwikkeling bij jongere kinderen. In
dergelijke periodes is het gemakkelijker om een bepaalde vaardigheid te leren. Men veronderstelt dat deze
gevoelige periodes ook zullen bestaan voor de ontwikkeling van het werkgeheugen en van flexibiliteit (Crone,
2009). Deze gevoelige periodes betekenen echter ook, dat het veel meer moeite kost om bepaalde
vaardigheden te leren als de hersenen er nog niet rijp (te vroeg) of niet meer flexibel (te laat) voor zijn
(Crone, 2009).
De genoemde hersendelen ontwikkelen zich door ‘rijping’, maar oefening van de desbetreffende processen en
ervaring zijn daarbij wel essentieel. Alleen door nieuwe ervaringen op te doen en uitgedaagd te worden (in
combinatie met 'rijping'), kunnen de hersenen zich ontwikkelen. Jolles (2017a) stelt dat ouders, leraren en
anderen (sporttrainers, muziekdocenten, familie, buren, leeftijdgenoten etc.) hierbij een uiterst belangrijke rol
spelen: zij zijn essentieel in het actief stimuleren, inspireren en faciliteren van de tieners. Deze conclusie komt
onder meer overeen met het element 'relatie' uit de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2008).
Al heeft het hersenonderzoek veel kennis opgeleverd over de ontwikkeling van het (tiener-)brein, toch is er
nog veel onduidelijk (Crone, 2009). De algemene controverse tussen rijping van het brein ('nature') en
oefening van hersenfuncties ('nurture') blijft een lastige. Hierover wordt binnen de wetenschap ook uitvoerig
debat gevoerd. Dit leidt bijvoorbeeld tot de vraag in hoeverre en in welke mate het mogelijk is om de rijping
van het brein te bespoedigen, zeker bij leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme of andere
ontwikkelingsstoornissen, of leerlingen met aantoonbare hersenbeschadigingen. En in hoeverre is oefening
van de leerfuncties ook zichtbaar in (structurele) veranderingen in de hersenen? En wat veroorzaakt nou wat?
In verband hiermee wordt op dit moment nog onderzocht in hoeverre de ontwikkeling tot zelfstandig studeren
terug te voeren is op aantoonbare veranderingen in de hersenrijping (zie NRO-project
https://www.nro.nl/kb/411-07-153-zelfcontrole-en-zelfregulering-bij-studeren-tijdens-de-adolescentie/).
Ook andere kwesties zijn nog onduidelijk. Zo is onduidelijk wat de kennis uit het hersenonderzoek betekent
voor het onderwijs: hoe en wanneer kan die kennis het best concreet in het onderwijs worden ingezet? Op
welke leeftijd en op welke manier kunnen de executieve functies het best ontwikkeld worden? En mag zomaar
worden verwacht dat leerlingen eenmaal geleerde vaardigheden ook gaan toepassen in andere leersituaties?
(vergelijk Karbach, & Kay, 2009; Zepeda, Richey, Ronevich & Nokes-Malach, 2015). Ook zijn er nog veel
vragen over wat de onderzoeksresultaten betekenen voor de begeleiding van individuele leerlingen, en (in het
algemeen) over de ‘maakbaarheid’ in het onderwijs (Crone, 2009).
Toch is men het er wel over eens, dat aandacht voor het bevorderen van zelfsturing in het onderwijs
belangrijk is, en dat begint al bij de kleuterjaren. Leraren, ouders en anderen spelen een belangrijke rol bij
het trainen van de leerfuncties en bij het ondersteunen en uitdagen van leerlingen, juist ook in de
tienerleeftijd (zie bijvoorbeeld Karbach & Unger, 2014). Veel onderzoekers zijn optimistisch:
pubers/adolescenten kunnen verder groeien in zelfgestuurd leren, en zelfregulatie is wel (verder) te trainen.
Ze hebben daarbij echter ‘steun, sturing en inspiratie’ nodig (Jolles, 2017a). We moeten pubers/tieners zeker
niet (altijd) zelf hun gang laten gaan. Sturing en feedback spelen hierbij dus een belangrijke rol. Volledig
zelfstandig leergedrag is echter voor een tiener vaak nog niet waar te maken, ook omdat ze daarvoor te
weinig kennis en ervaring hebben opgedaan (Jolles, 2017b). Het volledig loslaten van de leerlingen is in de
meeste gevallen niet bevorderend voor het leerproces.
Bevorderen van zelfregulatie: hoe dan?

Tegenwoordig zijn heel wat onderzoekers er dus van overtuigd dat zelfsturing in het onderwijs geleerd en
ontwikkeld kan worden (zie Kostons e.a., 2014), bijvoorbeeld door leerlingen bepaalde leerstrategieën aan te
leren. Internationaal onderzoek heeft ook laten zien, dat zelfgestuurd leren te bevorderen is, en dat het een
positieve invloed heeft op de leerprestaties en leermotivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs
(Kostons e.a., 2014). Er wordt zelfs gesteld dat zelfgereguleerd leren erg gevoelig is voor training en herstel
(bijvoorbeeld Hattie, Biggs & Purdie, 1996, in Hattie, 2014). Dergelijk onderzoek laat ook in het Nederlandse
primair onderwijs positieve effecten zien.Voor het Nederlandse secundair en tertiair onderwijs zijn de effecten
echter nog minder duidelijk (Kostons e.a., 2014). Wel worden ze (ook voor de Nederlandse situatie) als
kansrijk gezien. Ook Jolles (2017a, b) is er van overtuigd dat zelfregulatie door adolescenten (tot op zekere
hoogte) te leren is.
In het algemeen is gebleken dat de volgende factoren effectief zijn in het bevorderen van zelfgestuurd leren
(Pino-Pasternak & Whitebread, 2010):
-

Expliciete instructie van cognitieve en metacognitieve strategieën geïntegreerd in het curriculum;
Geleidelijke overgang van externe regulatie (door de docent) naar zelfregulatie (door de leerlingen);
Stimuleren van hardop denken door de leerlingen en het gesprek over metacognitie;
Aanwezigheid van emotioneel ondersteunende omgeving (aanmoediging en veiligheid).

Deze factoren zijn ook relevant voor het ontwerpen van gepersonaliseerde leeromgevingen. Daarmee ontstaan
er eigenlijk meerdere varianten van gepersonaliseerde leersituaties. Naast de leerlinggestuurde
gepersonaliseerde leersituaties, zijn er varianten waarbij niet de leerling, maar juist (ook) de leraar (meer)
centraal staat. Dan wordt de sturing meer door de docent uitgevoerd. Daarmee ontstaat als het ware een
continuüm van gepersonaliseerde leersituaties van docentgestuurd naar leerlinggestuurd (Bray & McClaskey,
2013; Marquenie, e.a., 2014). Er zijn enerzijds gepersonaliseerde leersituaties waarbij het leerproces door de
leraar wordt gestuurd (leraar of extern gestuurd), leersituaties waarbij het leerproces meer bij de lerende
wordt belegd (gedeelde sturing), en leersituaties waarbij het leerproces vooral door de lerende wordt gestuurd
(leerling of intern gestuurd). Door een geleidelijke overgang van externe sturing naar interne sturing, wordt
het mogelijk en bevorderd dat leerlingen de sturing meer zelf gaan uitvoeren. Inspiratie en training in
gewenste leerstrategieën en passende feedback zijn hierbij vaak nodig.
Conclusie:
Bij door de leerling gestuurde gepersonaliseerde leersituaties is het de bedoeling dat de leerlingen het
leerproces zoveel mogelijk zelf ter hand nemen. Of leerlingen hiertoe in staat zijn, hangt onder meer af van
kennis en ervaring (en dus ook leeftijd, rijping). Met de ontwikkeling van leerlingen groeit ook de zelfsturing.
Voor veel tieners is volledig zelfstandig leergedrag echter (nog) niet waar te maken. De hersenfuncties die
voor dit leergedrag nodig zijn, zijn meestal pas na het twintigste jaar volledig ontwikkeld. Tot die tijd is het
tienerbrein nog volop in ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling spelen leraren (en anderen) een zeer belangrijke
rol: zij zijn essentieel in het actief stimuleren, inspireren en faciliteren van de tieners. Zelfregulatie kan (tot op
zekere hoogte) wel worden geleerd door directe instructie, door gepaste feedback en door de sturing
langzaamaan aan de leerlingen over te dragen. Een motiverende rol van de docent is daarbij voor het
leerproces vaak een noodzakelijke voorwaarden.
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