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Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs 
Leuvenseplein 4 20 mei 2003 
1000 Brussel RSO/VHE/ADV/012 

Advies over mogelijke maatregelen vanwege de overheid 
en andere schooloverstijgende actoren, 

ter ondersteuning van het werken aan de competentie 
“zelfgestuurd leren” op schoolniveau 

1 Situering 

1. De ontwikkeling van een inspiratiehandboek en een advies over zelfgestuurd leren 
was een prioriteit van de voormalige afdeling ASO van de Vlor. De voorbereiding 
vertrouwde zij toe aan een werkgroep met vertegenwoordigers van de 
pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de CLB’s. Na de 
herstructurering van de afdelingen en raden in de Vlor nam de Raad Secundair 
Onderwijs deze prioriteit over bij aanvang van het schooljaar 2002-2003. 

 
2. Deel I van het Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren geeft een algemene inleiding 

op het thema; Deel II bestaat uit een waaier praktijkvoorbeelden.  

Het algemene deel omschrijft het concept “zelfgestuurd leren” en gaat in op de 
motieven om er meer aandacht aan te besteden. Het beschrijft ook hoe de school 
op verschillende niveaus kan evolueren naar “zelfgestuurd leren” en inventariseert 
ondersteunende maatregelen om de competentie “zelfgestuurd leren” uit te bouwen. 
Een deel van die maatregelen kan de school zelf nemen, andere liggen in handen 
van schooloverstijgende instanties.  

De waaier praktijkvoorbeelden ziet de Vlor vooral als een inspiratiebron en eerste 
opstap voor scholen die op zoek zijn naar een eigen, werkbare aanpak. Elke school 
of individuele leerkracht kan een praktijkvoorbeeld dat haar/hem aanspreekt, 
vertalen naar de eigen context en het eigen profiel. Het verspreiden van 
praktijkvoorbeelden beschouwt de Vlor ook als een instrument dat het 
beleidsvoerend vermogen van scholen kan helpen versterken.  

 
3. Het inspiratiehandboek richt zich in de eerste plaats tot de eerste graad van het 

secundair onderwijs, en de tweede en derde graad van het ASO. Toch kunnen de 
praktijkvoorbeelden ook de andere onderwijsniveaus en onderwijsvormen 
inspireren. De algemene inleiding en de ondersteunende maatregelen uit het eerste 
deel zijn ruim toepasbaar. 

Met deze beperking beweert de Raad Secundair Onderwijs allerminst dat dit thema 
in de andere onderwijsvormen minder belangrijk zou zijn of dat de competentie 
‘zelfgestuurd leren’ voor jongeren in andere onderwijsvormen minder relevant zou 
zijn. Integendeel, de raad gaat ervan uit dat werken aan zelfgestuurd leren in andere 
onderwijsvormen al ruimer verspreid is dan in het ASO. In TSO-BSO is sprake van 
de geïntegreerde proef. Het KSO kent daarbovenop open ateliers en jaaropdrachten 
en werkt ook met een portfolio. In DBSO en BUSO werkt men met een 
kwalificatieproef. In al die gevallen worden de lerenden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Bovendien wordt van hen 
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zelfstandigheid verwacht bij de uitvoering. Toch kan ook in de andere 
onderwijsvormen de aandacht voor zelfgestuurd leren aangescherpt worden. 
Daarom neemt de raad zich voor om naderhand vergelijkbare initiatieven op te 
zetten voor andere onderwijsvormen.  

 
4. Het was van bij de start de bedoeling dat de ervaringen opgedaan bij het werken 

aan het inspiratiehandboek ook zouden kunnen leiden tot een advies aan de 
minister van Onderwijs. De raad heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om eerst het 
inspiratiehandboek met de praktijkvoorbeelden te realiseren, en vervolgens het 
advies uit te schrijven. Zo kon de raad gebruik maken van de ervaringen uit de 
schoolbezoeken en van de vele vruchtbare discussies tijdens de voorbereiding. Het 
advies over de vorming tot zelfgestuurd leren is dus een spin-off van het 
inspiratiehandboek. 

 
5. Het advies spitst zich toe op eventuele maatregelen die de overheid kan nemen om 

het werken aan de competentie “zelfgestuurd leren” te bevorderen. Het advies 
maakt ook melding van maatregelen die door andere schooloverstijgende actoren 
zoals de pedagogische begeleidingsdiensten, de nascholing, het CLB, enz. kunnen 
genomen worden. Het handelt, net als het inspiratiehandboek, over de eerste graad 
S.O. en de tweede en derde graad van het ASO.  

In deel 1, hoofdstuk 6 van het inspiratiehandboek komen deze maatregelen, zij het 
in een andere vorm, ook uitgebreid aan bod.  

 
De Raad Secundair Onderwijs bracht het advies uit op 20 mei 2003 met eenparigheid van 
stemmen. Er waren 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 

2 Het concept ‘zelfgestuurd leren’ 

Het begrip “zelfgestuurd leren” is sinds kort populair. Mede daardoor is verwarring ontstaan 
omtrent de invulling en de afbakening ervan.  
Zo wordt zelfgestuurd leren nogal eens gebruikt om te verwijzen naar andere organisatie- of 
werkvormen die de leerlingen meer op hun zelfstandigheid aanspreken. Hiervoor vindt men 
in de literatuur ook de term “begeleid zelfstandig leren”. Anderen beschouwen zelfgestuurd 
leren als een competentie. Het gaat dan om de competentie om zelfstandig en met zin voor 
verantwoordelijkheid de sturing van de eigen leerprocessen in handen te nemen.  
 
De Raad Secundair Onderwijs heeft uitdrukkelijk voor de laatste optie gekozen. Hij 
beschouwt zelfgestuurd leren als een brede competentie waarbij verschillende cognitieve, 
metacognitieve en affectieve leervaardigheden worden ingezet. Een andere inrichting van de 
onderwijsleersituatie o.a. via de gekozen werkvormen zal ook hier noodzakelijk blijken, maar 
is een middel om te werken aan de competentie “zelfgestuurd leren” en geen doel op zich. 
Werken aan de competentie “zelfgestuurd leren” draagt tegelijk ook bij tot de 
vakoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’.  
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3 Hoe actoren buiten de school de aandacht voor zelfgestuurd leren 
kunnen ondersteunen en stimuleren  

3.1 Inleiding 

Er is niets dat een school verhindert om een visie te ontwikkelen op de mate waarin en de 
wijze waarop zij wil werken aan de competentie “zelfgestuurd leren”. Een school heeft zelfs 
al heel wat mogelijkheden om actief te werken aan de competentie “zelfgestuurd leren”. Het 
inspiratiehandboek suggereert een aantal mogelijke maatregelen die het formuleren en 
uitvoeren van een schoolbrede visie kunnen ondersteunen. Het inspiratiehandboek gaat ook 
in op de mogelijkheden van individuele leraren om bij te dragen tot de competentie 
“zelfgestuurd leren”. Maar ook de actoren buiten de school hebben heel wat mogelijkheden 
om scholen te ondersteunen: bij het ontwikkelen van hun visie, bij het stellen van prioriteiten 
en bij het uitwerken, evalueren en bijsturen van hun pedagogisch beleid en schoolwerkplan.  
De Raad Secundair Onderwijs kiest bewust voor de term “ondersteunende maatregelen”. Hij 
is van mening dat dit een domein is waar de overheid niet bijkomend hoeft te reguleren, en 
zelfs niet hoeft te sturen. Het is een domein bij uitstek waar de overheid, evenals andere 
actoren buiten de school, kunnen proberen om via ondersteunende maatregelen een 
maximum aan beleidsvoerend vermogen, aan innovatief handelen en aan kwaliteit te 
realiseren op het schoolniveau.  
 
De Raad Secundair Onderwijs richt dit advies in de eerste plaats aan de overheid. Toch vindt 
de raad het belangrijk om in dit advies ook aan te geven welke maatregelen andere 
schooloverstijgende actoren kunnen nemen om scholen te ondersteunen bij het werken aan 
de competentie “zelfgestuurd leren”. Zoals eerder vermeld, bevat het inspiratiehandboek ook 
een luik over ondersteunende maatregelen die in handen liggen van de scholen.  

3.2 Ondersteunende maatregelen vanwege de overheid 

3.2.1 Schoolorganisatie 
Scholen die veranderingsbereid zijn, die nieuwe werk- en evaluatievormen willen invoeren, 
klagen dat regelgeving hen hindert. Voorbeelden van hinderlijke regelgeving zijn:  

 de wettelijke bepaling dat de school elk vak elk schooljaar moet aanbieden (1) 
 de beperkte mogelijkheden om te differentiëren in opdrachten van leraren;  
 de beperking tot maximaal 32 lesuren in de eerste graad S.O. en in de tweede en derde 

graad ASO; 
 de beperkte mogelijkheden tot individualisatie van leertrajecten;  
 enz.  

 
De Raad Secundair Onderwijs is van mening dat op langere termijn de regelgeving tot het 
strikt noodzakelijke moet herleid worden. Het beleidsvoerend vermogen van scholen moet 
dan versterkt worden, als de overheid er wil voor zorgen dat alle scholen op een effectieve 
wijze gebruik maken van de geboden beleidsruimte.  
 
Op korte termijn moeten scholen de mogelijkheid hebben om, in het kader van een 
raamproject “zelfgestuurd leren”, een afwijking te vragen op bestaande regelgeving. De 

                                                
1 Decreet betreffende het onderwijs II, Titel IV, Hoofdstuk I, art. 53, 54 en 55.  
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overheid moet daarvoor op korte termijn een raamproject realiseren. Scholen die actief vorm 
willen geven aan de competentie “zelfgestuurd leren”, werken een eigen visie uit en 
formuleren een eigen uitvoeringsplan. Indien de school bij het opstellen van dat 
uitvoeringsplan botst op hindernissen in de regelgeving, doet ze een aanvraag tot afwijking 
van de bestaande regelgeving in het kader van het raamproject. De school dient een dossier 
in waarin zij bepaalde vragen tot afwijking motiveert op basis van een duidelijk omschreven 
innovatieproject. Vervolgens honoreert een stuurgroep de aanvraag deels of volledig  
 
3.2.2 Leerinhouden en leermaterialen 
Voor een aantal leerdomeinen zijn de eindtermen te uitgebreid en ligt de klemtoon te sterk 
op cognitieve aspecten. Het geheel van de eindtermen is daardoor overladen zodat scholen 
te weinig ruimte overhouden voor de eigen inbreng, voor zelfgekozen doelen. Op korte 
termijn moet de overheid nagaan welke domeinen prioritair uitgezuiverd moeten worden en 
moet ze initiatieven nemen om deze prioritaire domeinen uit te zuiveren. Toch beweert de 
raad daarmee niet dat te overladen inhouden altijd een gevolg zijn van een te uitgebreide set 
eindtermen. Daarom formuleert hij ook aanbevelingen aan de leerplanmakers (cfr. infra).  
 
Met het oog op het gezamenlijk ontwikkelen van leer- en evaluatiematerialen kan de 
overheid het ontstaan van netwerken stimuleren en financieel ondersteunen. Zij kan scholen 
financiële incentives geven om materiaal te ontwikkelen of bestaand materiaal te verfijnen.  
 
3.2.3 Infrastructuur 
De innovatie van werk- en evaluatievormen heeft aanzienlijke implicaties voor 
schoolgebouwen en andere infrastructuur. Dat veronderstelt een volgehouden financiële 
inspanning vanwege de overheid. Scholen moeten voldoende financiële middelen hebben 
om hun gebouwen aan te passen en uit te rusten, en om te investeren in  ICT-infrastructuur 
(pc’s, hard- en software) in de uitrusting van labo’s, leercentra, mediatheken, enz. De 
bestaande uitrusting blijkt immers niet te voldoen bij de uitbouw van andere leeromgevingen. 
De overheid moet daarvoor voldoende middelen garanderen. 
 
3.2.4 Professionalisering van scholen en leraren 
Er is nood aan een aangepast nascholings- en begeleidingsaanbod. Daarom moet de 
overheid aspecten van het veelomvattende thema "werken aan de competentie zelfgestuurd 
leren" alvast opnemen in haar prioritaire nascholingsaanbod.  
 
De pedagogische begeleiding heeft een belangrijke opdracht om scholen te steunen terwijl 
zij een doelgericht beleid en een effectief uitvoeringsplan ontwikkelen rond “werken aan 
zelfgestuurd leren” (cfr. infra). De huidige bezetting van de begeleidingsdiensten stemt niet 
overeen met de hen toebedeelde taken. Daarom zal de overheid het ondersteuningskader 
daarom verder moeten uitbouwen.  
 
De centra voor leerlingenbegeleiding ondersteunen leerlingen, ouders en scholen. De centra 
zullen daar waar nodig een tweedelijnszorg uitbouwen rond “zelfgestuurd leren” maar 
kunnen ook ondersteuning bieden aan scholen voor de gestelde vragen inzake “zelfgestuurd 
leren” (cfr. infra). De centra voor leerlingenbegeleiding stellen echter vast dat de huidige 
coëfficiënten voor ASO-leerlingen in functie van de berekening van de CLB-omkadering nu 
reeds ontoereikend is. Er is een duidelijke stijging van het aantal hulpvragen van ASO-
leerlingen die kampen met psychische en sociale problemen. Niet al die vragen kunnen 
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opgenomen worden binnen de eerstelijnsopvang van de school. Een verhoging van de 
omkaderingscoëfficiënten voor ASO, weliswaar zonder te raken aan de coëfficiënten in de 
andere onderwijsvormen, is ongetwijfeld noodzakelijk opdat de centra voor 
leerlingenbegeleiding ook de ontwikkelingen inzake “zelfgestuurd leren” naar behoren 
zouden kunnen opvolgen.  
 
Vlaanderen heeft behoefte aan expertise voor nascholers, begeleiders, leerplanmakers en 
scholen. Deze expertise moet hen in de mogelijkheid stellen om de nodige competentie te 
ontwikkelen zodat zij adequate ondersteunende maatregelen kunnen uitwerken. De overheid 
heeft een belangrijke taak om de ontwikkeling van die expertise te bevorderen. Zij moet 
daarvoor de nodige middelen voorzien.  
 
Verder moet de opdrachtomschrijving van de leraar grondig herzien worden zodat 
functiedifferentiatie mogelijk wordt. Sommige leraren zullen zich meer toeleggen op de 
ontwikkeling van leermaterialen, anderen op de begeleiding van concrete leersituaties, enz. 
Prestaties van leraren worden dan niet meer uitgedrukt in lestijden per week, maar wel in 
aandelen van een voltijdse opdracht (op week- of maandbasis) die verschillende taken 
bevat: planning, ontwikkelingswerk, overleg, lesgeven, leerlingenbegeleiding, nascholing, 
enz.  
 
3.2.5 Controle door de overheid 
De focus van de controle door de inspectie mag voor scholen geen drempel worden om 
nieuwe initiatieven te nemen. Het algemeen deel van het inspiratiehandboek verwijst al naar 
het feit dat de aandacht voor de competentie “zelfgestuurd leren” scholen in een 
spanningsveld kan brengen. Scholen moeten hun weg vinden in de keuzes tussen het 
exhaustief behandelen van leerinhouden én nauwgezet werken voor leervaardigheden en 
attitudes. Doorgaans brengt de inspectie begrip op voor de moeilijkheden die scholen, die 
veranderingsbereid zijn en nieuwe initiatieven nemen, ervaren in de beginfase van dergelijke 
projecten.   
Het is echter belangrijk dat de overheid haar aanmoedigingsbeleid m.b.t. het thema 
zelfgestuurd leren kenbaar maakt zodat de inspectie haar controletaak daarop kan 
afstemmen. 
Het huidig streven naar meer gelijkgerichtheid in het inspectiekorps is ook in deze context 
cruciaal. 

3.3 Ondersteunende maatregelen vanwege andere schooloverstijgende 
actoren 

3.3.1 Schoolorganisatie 
De lessentabellen die de koepels ter ondersteuning aan de scholen ter beschikking stellen, 
moeten ruimte laten voor eigen keuzes van de school. Hoewel scholen vrij zijn om de 
lessentabellen zelf vorm te geven, laten ze zich doorgaans toch sterk inspireren door de 
tabellen van hun koepel. 
 
3.3.2 Leerinhouden en leermaterialen 
Overladen leerplannen zijn niet altijd het gevolg van een te uitgebreide set eindtermen. Maar 
bij de ontwikkeling van de leerplannen voegt men soms te veel leerdoelen toe. 
Leerplanmakers zouden zich opnieuw moeten bezinnen over de inhouden die ze 
opgenomen hebben in hun leerplannen. De leerplannen moeten ook voldoende ruimte laten 
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voor een verscheidenheid aan werk- en evaluatievormen. Het is wenselijk dat daarbij kunnen 
alternatieven aan bod komen die de competentie “zelfgestuurd leren” kunnen versterken.  
Leerplannen zouden altijd ruimte moeten bieden voor de eigen professionaliteit of 
innovatiegerichtheid van de leraar en/of de vakwerkgroep. Dit is zeker ook noodzakelijk in 
het kader van het werken aan zelfgestuurd leren. Aangezien de professionaliteit en de 
innovatiegerichtheid van leraren sterk verschillen, zou een leerplan ook wat dit betreft 
alternatieven of een groeilijn kunnen omvatten.  
Dit veronderstelt de nodige professionalisering van leerplancommissies.  
 
Het expliciteren van de horizontale samenhang tussen verschillende leergebieden, kan 
vakwerkgroepen sterk ondersteunen als zij een onderlinge taakverdeling uitwerken (zie 
4.1.2). Ook in de handboeken moet geleidelijk aan ruimte komen voor activiteiten die 
bijdragen tot de vorming van zelfgestuurd leren.  
 
Bij de ontwikkeling van nieuwe leer- en evaluatiematerialen kunnen actoren buiten de school 
eveneens een belangrijke bijdrage leveren. De begeleidingsdiensten en 
nascholingsinitiatieven kunnen er via hun werking toe bijdragen dat men bij de ontwikkeling 
van leermaterialen zo veel mogelijk gebruik maakt van de aanwezige expertise of van 
netwerken tussen scholen. De begeleidingsdiensten kunnen voorbeelden van studiewijzers, 
studiecontracten, reflectiedocumenten, planningsdocumenten of zelfevaluatieformulieren 
inventariseren en verspreiden.  
 
3.3.3 Professionalisering van scholen en leraren 
De lerarenopleiding heeft een belangrijke opdracht bij de professionalisering van leraren. Zij 
vervult een voorbeeldfunctie en zou zich dus moeten bedienen van een variatie aan werk- en 
evaluatievormen. Toekomstige leraren moeten zeker ook vaardigheden meekrijgen om 
eindtermen en leerplannen op creatieve wijze te kunnen hanteren.  
 
Daarnaast is een aangepast nascholings- en begeleidingsaanbod noodzakelijk. De raad 
vindt het belangrijk dat verschillende nascholingsorganisaties relevante expertise over dit 
thema ontwikkelen, en dit thema in hun aanbod opnemen. Zij moeten in hun aanbod zeker 
de nodige soepelheid bewaren om in te spelen op de specifieke noden en verwachtingen 
van een school.  
 
De pedagogische begeleiding heeft een belangrijke opdracht om scholen te steunen terwijl 
zij een doelgericht beleid en een effectief uitvoeringsplan ontwikkelen over “werken aan 
zelfgestuurd leren”. De pedagogische begeleiding moet daarvoor de nodige expertise 
opbouwen. Vervolgens kan de pedagogische begeleiding netwerken van scholen en leraren 
opzetten en ondersteunen. Zij kan ook goede praktijkvoorbeelden en goede leermaterialen 
verspreiden. Zij heeft ook een belangrijke impact op het sensibiliseren van directies en het 
ondersteunen van directies bij hun pedagogisch en hun veranderingsbeleid.  
 
De centra voor leerlingenbegeleiding ondersteunen leerlingen, ouders en scholen. Eén van 
de vier werkdomeinen van de centra voor leerlingenbegeleiding is “leren en studeren”. De 
hoofdverantwoordelijkheid voor het werken aan de competentie “zelfgestuurd leren” ligt bij de 
school. Dat vloeit voort uit de vakoverschrijdende eindtermen “leren leren”. Toch kan een 
centrum voor leerlingenbegeleiding ondersteuning bieden aan scholen bij het zoeken naar 
oplossingen voor de gestelde vragen inzake “zelfgestuurd leren”. Voorbeelden daarvan zijn: 
meewerken binnen de cel leerlingbegeleiding; participeren aan een werkgroep binnen de 
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school om een project uit te werken of een beleid uit te stippelen; de eerstelijnsaanpak van 
specifieke problemen/vragen helpen uitwerken; samen met en voor de school oplossingen 
zoeken voor groeps- of individuele leerlingproblemen. Ook kunnen projecten vanuit een 
CLB-initiatief opgestart worden, met de bedoeling dat de school het na verloop van tijd in 
eigen handen kan nemen.  
In vele van deze activiteiten zal de inbreng van de centra voor leerlingenbegeleiding 
complementair zijn aan deze van de pedagogische begeleiding. Samenwerking is dan 
aangewezen.  
Daarnaast zullen centra voor leerlingenbegeleiding waar nodig ook nog een tweedelijnszorg 
uitbouwen rond “zelfgestuurd leren”, om tegemoet te komen aan vragen van individuele 
leerlingen.  
 
Uit onderzoek blijkt dat de directie een centrale impact heeft op de effectiviteit van scholen. 
Wil men (meer) scholen (meer) veranderingsbereid maken, dan is het noodzakelijk om 
voldoende aandacht te besteden aan het sensibiliseren, ondersteunen en overtuigen van de 
directies. De pedagogische begeleidingsdiensten hebben hier een belangrijke opdracht.  
 
In de directie-opleidingen moet voldoende ruimte zijn om te werken aan competenties die 
nodig zijn om de school tot een lerende organisatie te ontwikkelen, om beleid te ontwikkelen 
en planmatig te kunnen uitvoeren, om veranderingen door te voeren.  

4 Besluit 

Om scholen te stimuleren tot het werken aan zelfgestuurd leren kan de overheid tal van 
initiatieven nemen. De Raad Secundair Onderwijs heeft deze initiatieven in kaart gebracht. 
Belangrijk daarbij is dat de overheid, net zoals ook de andere schooloverstijgende actoren, 
zich toelegt op maatregelen die ruimte laten voor de professionaliteit en innovatiegerichtheid 
van scholen en leraren.  
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