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Informatieblad ‘leerarrangement’ 
 
Theoretische verantwoording 

In ons onderwijs, binnen de branche Gezondheidszorg van het Albeda College, wordt van de student 
verwacht dat hij na het volgen van lessen, in combinatie met de informatie uit de boeken, de opgedane kennis 
kan reproduceren en verbinden op moment van toetsing. Om dit te kunnen doen moet de student zich bewust zijn 
van hoe hij het beste kan leren en hoe hij het beste kennis kan onthouden. Weten hoe te leren en hoe te 
onthouden zijn vormen van metacognitie (Pintrich, 2004; Zimmerman, 2000; Hattie, 2013). Metacognitie houdt 
in dat de student nadenkt over zijn eigen handelen en zijn eigen wijze van leren en denken. Een student is 
metacognitief bezig wanneer hij zich bijvoorbeeld realiseert dat hij meer leert en onthoudt van het maken van 
een samenvatting dan van het overschrijven van een PowerPoint. Een ander voorbeeld is dat een student voelt en 
ervaart dat vragen stellen over de lesstof hem een gevoel van zekerheid en vertrouwen kunnen geven. 

Metacognitie wordt gezien als een voorspeller voor betere toetsresultaten (Pintrich, 2004; Velzen, 2008; 
Valcke, 2010). Een hoger leerresultaat met behulp van metacognitie is te behalen wanneer studenten tijdens het 
leren of het maken van een opdracht bewust kiezen voor een metacognitieve strategie. Het leren wordt hierbij 
gezien als een actief proces (Bransford et al., 2000; Hattie, 2013). Actief en bewust leren bevordert het 
onthouden van kennis en helpt de student deze kennis toe te voegen aan datgene wat hij weet en begrepen heeft 
(Piaget in Valcke, 2010; Hattie, 2013). Het bewustwordingsproces van metacognitieve strategieën bij studenten 
begint bij het overzichtelijk maken van het gewenst leergedrag. Hierdoor wordt voor studenten inzichtelijk hoe 
zij het beste kunnen leren. Door dit inzicht zullen studenten bewuster een metacognitieve strategie, een 
leerstrategie, inzetten om hun doelen te bereiken (Hattie, 2013). Het leren is een actief proces (Bransford et al., 
2000; Hattie, 2013). Dit actieve leren is te behalen met behulp van het Selecteren-Organiseren-Integreren-model 
(SOI-model) van Mayer (1999), een ontwerpmodel voor instructie. De instructie, volgens het SOI-model, richt 
zich op drie cognitieve processen: selecteren, organiseren en integreren.  

Een begrip die vaak in combinatie met metacognitie genoemd wordt is zelfregulatie. Zelfregulatie is een 
metacognitieve strategie (Pintrich, Smith, Garcia, & Mc Keachie, 1991; Hattie 2013). Zelfregulatie is een 
doelgericht proces waarbij de student verantwoording neemt voor zijn eigen leerproces (Vrieling, 2012) door 
bewust kennis en gedrag in te zetten om leerdoelen te behalen (Zimmerman, 2002; Pintrich, 2004; Schunk, 
2008). Zelfregulatie is de leerstrategie met het grootste positieve effect op leerresultaten (Hattie, 2013). Voor het 
toepassen van de leerstrategie zelfregulatie zet de student drie metacognitieve vaardigheden in: plannen, 
monitoren en evalueren (Pintrich & De Groot, 1990; Pintrich et al., 1991; Velzen, 2008; Valcke, 2010). Door 
met behulp van zelfregulatie bezig te zijn met de leerstof, leert de student in toenemende mate verantwoordelijk 
te worden voor zijn eigen leerproces. Het geeft de student een richting, waardoor de betrokkenheid bij het 
onderwerp wordt vergroot (Biggs, 2003), het heeft een positief effect op de concentratie (Hattie, 2013) en het 
heeft een positief effect op de motivatie (Zimmerman, 2000). 
 Een tweede begrip wat een samenhang heeft met metacognitie en zelfregulatie is self-efficacy. Self-
efficacy verwijst naar de mate waarin studenten vertrouwen hebben in hun eigen kunnen van leren (Schunk & 
Pajares, 2001) en wordt gezien als een voorspeller voor de motivatie om te leren (Zimmerman, 2000). De mate 
van self-efficacy van studenten neemt toe wanneer studenten het gevoel hebben dat zij goed presteren en dat zij 
groeien in hun vaardigheden (Schunk & Pajares, 2001). Dit gevoel kan ontstaan wanneer studenten werken aan 
leerdoelen die voor hen belangrijk zijn, door structuur in de lessen en door duidelijke instructie. Het gaat hier om 
instructie volgens constructive alignment (Biggs, 2003). 
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Koppeling processen aan instructie: 
Proces Instructie 
Aanspreken 
cognitieve activiteit 

Door belangrijke feiten opvallend in beeld te brengen. Dit o.a. door gebruik te maken 
van dik- of schuingedrukte woorden bij een  PowerPoint Mayer, 1999). Van belang is 
dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende didactische werkvormen. Hierdoor 
leert de student dat kennis op meerdere manieren te verkrijgen is en zal de student 
kennis op verschillende manieren kunnen benaderen. 

Selecteren Stimuleren van voorkennis en koppelen van de al aanwezige kennis aan het nieuwe 
onderwerp. 

Organiseren Informatie op een dusdanige manier presenteren, dat er een representatief beeld ontstaat 
van datgene wat geleerd moet worden. Door gebruik te maken van afbeeldingen, tekst 
en verbindingspijlen. 

Integreren Verbinden van dat wat behandeld is in de les met de kennis die aanwezig is vanuit 
eerdere lessen, o.a. door het stellen van transfervragen. 

Plannen De student stelt zich de volgende vragen: ‘hoe kan ik het aanpakken?’, ‘wat is voor mij 
nu de beste methode?’, ‘wat wil ik leren? à inzicht in eigen leerproces. 

Monitoren Halverwege de les gaat de student monitoren: ‘ben ik wel aan het leren?’, ‘helpt mijn 
gedrag bij het leren?’ à inzicht in eigen leerproces en leergedrag. 

Evalueren Aan het einde les worden vragen gesteld als: ‘heb ik geleerd wat ik wilde leren?’ ‘Hoe 
ga ik onthouden wat ik heb geleerd?’ en ‘wat ga ik de volgende keer anders doen?’ à 
inzicht in eigen leerproces en stellen van nieuwe doelen. 

Constructieve 
alignment 

Iedere les zijn het lesdoel en de leeractiviteit afgestemd op het belang van het vak van 
verzorgende. Hierbij zijn de leerdoelen geformuleerd op begripsniveau bv. verwoorden, 
samenvatten en interpreteren. De leeractiviteiten zijn ondersteunend aan het behalen 
van het lesdoel. 

Verhoging mate van 
self-efficacy 

Iedere les afsluiten met een proeftoets. De student kan op basis van het behaalde 
resultaat van de proeftoets bepalen of zijn inzet die les voldoende is geweest. 
Concludeert de student dat de inzet voldoende was, dan heeft dit een positieve invloed 
op de mate van self-efficacy. 

 
Vertaling naar een lesopzet: 
1. Formuleren lesdoel met het waarom van de les; 
2. Activeren voorkennis, koppelen aan aanwezige kennis; 
3. Planning: vraag naar wat de student wilt leren; 
4. Inhoudelijke les: didactiek passend bij leerdoel en andere werkvorm dan vorige les, inhoud koppelen aan 

eerdere lessen, leeractiviteit is gericht op het leerdoel en het toekomstig beroep; 
5. Monitoren: vraag na of de student aan het leren is; 
6. Verder met inhoudelijk les met andere didactiek; 
7. Proeftoets: sluit de inhoudelijke les hiermee af; 
8. Bespreken lesdoel en persoonlijk doel van de student: zijn deze behaald?; 
9. Evaluatie: vraag na of het lesdoel behaald is, of de student heeft geleerd wat hij wilde leren en hoe hij de 

les heeft ervaren; 
10. Vooruitkijken: huiswerk. 
 
Tips vanuit de praktijk: 
• Activeren voorkennis: start met de vragen waar je de les daarvoor ben geëindigd, bijvoorbeeld de proeftoets; 

stel vragen als: hoe komt het dat je het nu niet meer weet? Hoe schrijf je zaken op? Hoe maak je 
aantekeningen?; 

• Een les met vragen over het onderwerp waarin herhaling centraal staat. Hoe? verdeel de vragen over de 
groepjes. Geef de studenten kort de tijd (snelkookpan methode). Daarna vertellen de groepjes de 
antwoorden. Daarna neemt de docent kort de theorie doornemen (herhaling 1). Vervolgens proeftoets / quiz 
(herhaling 2). De volgende starten met ophalen voorkennis (herhaling 3); 

• Starten met moeilijke woorden: alle moeilijke woorden met betrekking tot het onderwerp (bv. dikgedrukte 
woorden uit het boek). Studenten zoeken zelf de betekenis op, daarna mindmap maken met deze woorden à 
studenten verbinden de woorden aan elkaar en geven hier betekenis aan; 

• Andere volgorde aanhouden van de theorie: van achter naar voren. Bijvoorbeeld beginnen bij de 
behandeling, dan naar klachten, dan naar ziektebeeld.  


