ZELFREGULATIE

DIDACTISCHE PRINCIPES

Waarom is het belangrijk om bij de Mens- en Maatschappijvakken aandacht te hebben
voor zelfregulerende vaardigheden? En hoe kan het ontwikkelen van vakspecifieke
vaardigheden verbonden worden met het onderwijzen van zelfregulerende
vaardigheden?

Hoe kun je het onderwijs zo inrichten dat leerlingen in de Mens- en Maatschappijvakken
steeds meer zelfstandig en beter vakspecifieke vaardigheden kunnen toepassen?

Definitie
Zelfregulerende vaardigheden zijn vaardigheden om het eigen denken en handelen te
organiseren, sturen en controleren (Kostons, Donker & Opdenakker, 2014). Volgens
Zimmerman (2002) kunnen leerlingen hun eigen leren reguleren als ze hun sterke
punten en beperkingen kennen, als ze persoonlijke doelen kunnen stellen, als ze hun
gedrag en prestaties kunnen plannen, monitoren en evalueren en als ze gemotiveerd
zijn om hun aanpak te verbeteren.
Cognitie, metacognitie en motivatie
Zelfregulatie vraagt om een combinatie van cognitieve vaardigheden (bv. een
onderzoeksvraag formuleren, oorzaak-gevolg relaties leggen), metacognitieve
vaardigheden (bv. jezelf doelen stellen, plannen, evalueren) en motivationele
vaardigheden (bv. jezelf kunnen motiveren om aan een taak te beginnen en door te
zetten bij lastigheden) (Kostons e.a, 2014; Quicley e.a. 2018).
Volgens Quicley e.a. (2018) is het een misvatting dat metacognitie los staat van
vakspecifieke kennis. Metacognitieve strategieën worden toegepast op specifieke
taken, die vragen om de toepassing van vakspecifieke kennis en vaardigheden.
Voorbereiding, uitvoering en evaluatie
Zimmerman (2002) noemt drie fasen waarin zelfregulatie belangrijk is. In de
voorbereidingsfase gaat het om de oriëntatie op de taak en de zelfmotivatie. De
uitvoeringsfase heeft betrekking op wat de leerling tijdens het leren doet, namelijk het
controleren en waar nodig bijsturen van het eigen leergedrag. De evaluatiefase is aan
de orde na het maken van een taak.
Wat is nodig?
Om binnen de Mens- en maatschappijvakken mede sturing te kunnen geven aan het
leerproces en vakspecifieke vaardigheden meer zelfstandig te kunnen toepassen,
moeten leerlingen dus:
◆
◆
◆

begrijpen wat de relevantie is van de te verwerven vakspecifieke vaardigheid
de inzet van vakspecifieke vaardigheden in concrete taken leren plannen en
monitoren
de inzet van vakspecifieke vaardigheden in concrete taken kunnen evalueren

VOORBEREIDINGSFASE
Informeer leerlingen over de inhoud en het nut van de vaardigheid
Wat houdt ‘het geven van een verklaring’ precies in? Waarom is inleven een belangrijke
vaardigheid? Informeer de leerling over de inhoud en het belang van de vaardigheid.
Uit onderzoek blijkt dat het uitleggen van de relevantie van een taak bijdraagt aan
zelfregulatie en leerprestaties (De Boer e.a., 2013). Deze uitleg kan op een
aantrekkelijke manier worden gegeven met een video.
Zorg dat leerlingen zicht krijgen op hun beginniveau
Om samen met de leerlingen doelen te kunnen stellen en om de voortgang te kunnen
evalueren, is het belangrijk dat leerlingen zicht krijgen op hun beginniveau. Wat doen
ze al goed en wat minder goed als het gaat om het toepassen van de vaardigheid? Laat
leerlingen een voldoende complexe opdracht maken waarin de toepassing van de
vaardigheid centraal staat en bespreek deze na aan de hand van beoordelingscriteria of
een rubric. Wat betekent het om beter te worden in de vaardigheid?
Aandachtspunten
◆ Denk bij het uitleggen van het nut van een vaardigheid niet alleen aan relevantie in
de context van de school, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling en
burgerschapsvorming.
◆ Probeer goed zicht te krijgen op wat voor leerlingen lastig is bij de vaardigheid.
Naast het benutten van praktijkervaring en vakdidactische literatuur, is het zinvol
om leerlingen (bv. na een opdracht) de vaardigheid en de relevantie te laten
uitleggen of ze hierover mondeling te bevragen.

UITVOERINGSFASE
Combineer expliciete instructie met betekenisvolle taken
Om meer zelfstandig de vakspecifieke vaardigheden te kunnen toepassen, moeten
leerlingen de kans krijgen om te oefenen met het inzetten van zelfregulerende
vaardigheden, maar ook leren hoe ze de vakspecifieke vaardigheden kunnen inzetten
(Dignath-van Ewijk, 2016). Er moet dus een goede balans zijn tussen expliciete
instructie, begeleide oefening en leerlingen zelfverantwoordelijkheid geven voor het
oriënteren, monitoren en evalueren. Uittesten en goed evalueren van de aanpak helpen
bij het vinden van deze balans.
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Maak de denkstappen expliciet
Het cognitive apprenticeship model is een aanpak waarin expliciete instructie en
(begeleide) oefening centraal staan (Collins, Brown, & Holum, 1991). De denkstappen
van een vakspecifieke vaardigheid expliciet maken kan bijvoorbeeld door:
◆
◆
◆
◆
◆
◆

de vaardigheid hardop denkend voor te doen
een uitgewerkt voorbeeld aan te reiken
vuistregels aan te reiken (“als je …, dan helpt het om …”)
een deel van de oplossing te geven en een deel zelf te laten bedenken
een stappenplan aan te reiken
een begrippenschema of woordenlijst aan te reiken

Deze scaffolds kunnen de leerling ondersteunen bij het meer zelfstandig leren
toepassen van de vakspecifieke vaardigheid. Ze kunnen de leerlingen helpen bij het
plannen, monitoren en evalueren van het werk. Verwerk bij leerlingen op
beginnersniveau de scaffolds eerst in opdrachten, zodat leerlingen ermee oefenen.
Bouw docentsturing af en laat leerlingen na begeleide oefening het eigen werk
plannen, monitoren en evalueren m.b.v. de ontwikkelde scaffolds.
Aandachtspunten
◆
◆

Leerlingen hebben bij stappenplannen en rubrics vooral moeite met abstracte
handelingswerkwoorden (bv. analyseer, beargumenteer). Zorg altijd voor een
(klassikale) bespreking en toelichting en kom geregeld op de beschrijving terug.
Werk waar mogelijk met meer en minder gestructureerde scaffolds om beter te
kunnen differentiëren.

EVALUATIEFASE
Laat leerlingen de toepassing van de vaardigheid evalueren
Evaluatie houdt in dat de lerende de wijze waarop hij of zij een taak heeft uitgevoerd
of het eindresultaat vergelijkt met een aantal vooraf vastgestelde criteria om ervan te
leren en een vergelijkbare taak in de toekomst beter uit te kunnen voeren (Panadero
e.a., 2012). Beoordelingscriteria of een rubric zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel.
Rubrics bestaan uit beoordelingscriteria, een schaal voor de beoordeling en per
criterium een beschrijving van elk niveau. Evalueer niet alleen de toepassing van de
vakspecifieke vaardigheid, maar ook de inzet van zelfregulerende vaardigheden.
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