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MISVATTINGEN ROND ZELFSTURING*
Wat is zelfsturing niet? Een korte beschrijving van vaak 
voorkomende misvattingen rond zelfsturing aan de hand 
van uitspraken die we regelmatig in het onderwijs horen.

 8 Iets algemeen en universeel
 8 Iets dat louter aangeboren is
 8 Iets vaststaand: je hebt het of je hebt het niet  
 8 Iets enkel voor oudere leerlingen  
 8 Iets dat vanzelf groeit  
 8 Één ‘ideale’ manier/omschrijving
 8 Een ‘leermethode’
 8 Synoniem voor ‘niet opvolgen’
 8 Synoniem voor zelfstandigheid  
 8 Synoniem voor executieve functies  
 8 Samenhangend met IQ  
 8 Samenhangend met ‘wil’

WAAROM IS ZELFSTURING BELANGRIJK?

Het is een hype! In onderwijs is een slingerbeweging gaande. We zijn nu op het 
punt dat leerkrachten niet te veel controle moeten vasthouden...

het geven van 
sterke sturing 
en (expliciete) 
instructie is 

nodig

leerling
kinderen 

moeten het 
maar zelf 
uitzoeken

HOE ZELFSTURING ONTWIKKELEN BIJ LEERLINGEN?
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Ik heb geen idee, 
het is vooral weer 
extra werk voor 
mij als leerkracht, 
iets wat er boven-
op komt. Hier heb 
ik geen tijd voor.

Ik doe hier niet 
echt iets voor, ik 
verwacht gewoon 
dat zelfsturing bij 
mijn leerlingen 
wel ‘vanzelf’ zal 
komen.

Ik begeleid de zelf-
sturing van mijn 
leerlingen zoals ik 
mijn eigen leren 
in handen neem. 
Er is volgens mij 
ook maar één 
goede manier van 
zelfsturing.

De leerling die 
niet zelfgestuurd 
is, moet je hiertoe 
dwingen (met belo-
ning, straf, punten, 
...), want uit zichzelf 
zal hij het anders 
nooit doen.

Ik laat mijn leer-
lingen hun goes-
ting doen (laissez 
faire) en volg hen 
niet op.

Ik bied hen een 
aantal keuzes en 
ben een ‘hulplijn’ 
wanneer ze vra-
gen hebben.  

Ik train de execu-
tieve functies van 
leerlingen in een 
aparte les en ver-
wacht dat ze dit 
dan ook in andere 
situaties zullen 
gebruiken.

Ik laat mijn 
leerlingen alleen 
werken zodat ze 
leren hun plan te 
trekken in het zelf-
standig werken.

Werken aan zelf-
sturing, dat doet 
bij ons de zorg-
leerkracht/dat 
gebeurt in het vak 
‘leren leren’.

Werken aan zelf-
sturing kan je pas 
als je expert bent 
op inhoudelijk 
vlak. In het begin 
moeten (jonge) 
leerlingen mij dus 
enkel volgen. Ik 
vertel hoe ze een 
oefening kunnen 
maken of doe het 
voor.
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