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Voorwoord

Nederland behoort tot de top-4 van de meest concurrerende ken-

niseconomieën ter wereld.1 Om die positie vast te houden, moet de 

kwaliteit van het onderwijs goed zijn: er moet voldoende worden 

geïnvesteerd in kennis- en talentontwikkeling. Een ‘zesjescultuur’ 

volstaat niet langer en de schoolprestaties moeten omhoog, aldus 

het huidige kabinet en een reeks van kabinetten die daaraan voor-

afging. Al in 2007 publiceerde de Onderwijsraad Presteren naar ver-

mogen, een advies om scholen en docenten te stimuleren het beste 

uit iedere leerling te halen.2 De Onderwijsraad stelt dat het ontdek-

ken en stimuleren van talenten een taak van het onderwijs is. Dit 

geldt niet alleen in het geval van intelligente en goed presterende 

leerlingen, maar ook in het geval van leerlingen die gemiddeld of 

zwak presteren. Met de Wet passend onderwijs, die in 2014 van 

kracht werd, werd dit streven nog eens onderstreept. Leerlingen 

hebben recht op onderwijs dat bij hen past en dat hun individuele 

capaciteiten laat opbloeien. De meest recente rapporten De staat 

van het onderwijs (2020) en Evaluatie Passend Onderwijs (2020) 

geven daarnaast voldoende inzichten in de huidige staat van ons 

onderwijs om de focus in het onderwijs scherp te blijven stellen op 

gelijke kansen, aangepast onderwijs waar nodig en presteren naar 

vermogen en talent met een leven lang leren als uitgangspunt.

Docenten en scholen hebben het echter vaak druk en kampen met 

beperkte middelen. Hoe kun je als docent dan toch invulling geven 

aan het ideaal van presteren naar vermogen? 



In dit boek worden leerstrategieën aangedragen als een krachtig 

middel om dat ideaal vorm te geven. Door het aanleren, trainen en 

stimuleren van leerstrategieën kun je bijna alle leerlingen helpen 

het beste uit zichzelf te halen, of ze nu goed, gemiddeld of zwak 

presteren. Een adequate inzet van leerstrategieën helpt leerlingen 

bovendien zelfregulerend leren. Leerstrategieën dragen daarmee 

bij aan het vermogen van leerlingen om sturing te geven aan hun 

eigen leerproces en zichzelf hiervoor te motiveren. Een leven lang 

ontwikkelen, zo stelt de onderwijsraad in hun onlangs verschenen 

rapport Vooruitzien voor jonge generaties, is van belang om werken 

en leren gedurende je leven te kunnen combineren. Het onderwijs 

dient hieraan bij te dragen door ‘een leven lang leren’ als een fun-

damenteel en permanent onderdeel in het systeem op te nemen.3 

Dit boek is dan ook bedoeld voor docenten, mentoren, remedial 

teachers, intern begeleiders, schooldirecteuren en onderwijsassis- 

tenten die werkzaam zijn in de bovenbouw van het basisonderwijs 

of in het voortgezet onderwijs.

Aan de basis van dit boek ligt wetenschappelijk onderzoek van het 

Groninger Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), dat ver-

bonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekers Hester 

de Boer, Anouk Donker-Bergstra, Greetje van der Werf, Charlotte 
Dignath-van Ewijk en Danny Kostons hebben in kaart gebracht 

welke leerstrategieën er nu werkelijk toe doen als het gaat om 

schoolprestaties. Zij identificeerden en onderzochten de veertien 

leerstrategieën die hier zijn uitgewerkt. Wij zijn hun dan ook veel 

dank verschuldigd.4 Ook de in dit boek beschreven adviezen en 

tips om invulling te geven aan de leerstrategieën, zijn gebaseerd 

op wetenschappelijk onderzoek. Het vormt dan ook een gedegen  

handleiding die je kan helpen om invulling te geven aan het principe  

‘zelfregulerend leren’. 

Combinatie met overige materialen
Bij dit boek zijn meerdere materialen ontwikkeld die de docent on-

dersteunen bij het inzetten van leerstrategieën in het onderwijs.



• Poster Zelfregulerend leren (9789024419593).

• Trainingskaarten Zelfregulerend leren met effectieve leerstrate-

gieën (9789089539670).

• Observatielijst Effectief lesgeven met leerstrategieën.

• Nederlandse Vragenlijst Effectieve leerstrategieën (NVEL;

 9789089539762).

Bij de zevende druk
De zevende druk is vernieuwd en aangevuld. Deze vernieuwingen  

en aanvullingen zijn gedaan vanuit de laatste wetenschappelijke in-

zichten.
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Inleiding

Leren betekent dat mensen zich nieuwe kennis, inzichten en/of vaar- 

digheden eigen maken. Een deel van dit leren verloopt automatisch 

en onbewust. Denk aan een kind dat als vanzelf lijkt te leren pra-

ten. Het praten komt echter alleen tot stand als het kind zich in een 

voldoende stimulerende omgeving bevindt (een omgeving waarin 

anderen ook praten) en als zijn hersenen er ’klaar’ voor zijn. 

Ook op school kan het lijken alsof leerlingen ‘als vanzelf’ leren. Al-

leen bij leerlingen die slecht presteren, valt op dat leren lang niet 

altijd vanzelf gaat. Dit geldt echter ook voor de leerlingen die wél 
voldoendes halen: zij kunnen wellicht veel beter. Uit wetenschap-

pelijk onderzoek blijkt dat veel leerlingen onderpresteren, zowel in 

het basis- als in het voortgezet onderwijs. 

Dat het leren vaak niet optimaal verloopt, is niet zo vreemd. Om 

optimaal te kunnen leren, moet je eerst weten hoe dat moet. Het 

gaat daarbij niet alleen om het intellectuele aspect van het leren – 

welke stappen je bijvoorbeeld moet nemen om een rekensom op 

te lossen –, maar ook om het motivationele aspect. Dat wil zeggen, 

leerlingen moeten ook leren hoe ze zichzelf aan het werk kunnen 

zetten en zichzelf kunnen stimuleren om door te gaan en vol te hou-

den – ook als het leren even tegenzit. Zeker in het secundair on-

derwijs is dat nogal eens een probleem. Hoe je het best kunt leren, 

leren leerlingen voor een deel op school. Daarnaast bieden ouders  
een leidraad: ook zij kunnen hun kind helpen bij het leren. Maar 

vaak worden leerlingen aan hun lot overgelaten als het gaat om 
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het ‘hoe’ van leren: ze moeten grotendeels zelf uitzoeken hoe ze 

moeten en kunnen leren. De ene leerling zal dit beter lukken dan 

de ander. Het gevolg: leerlingen leren wel, maar vaak niet optimaal.

Wat zijn leerstrategieën?

Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die leerlingen be-

wust kunnen inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten ver-

lopen – ze leren daardoor ‘hoe’ ze moeten en kunnen leren. Deze 

strategieën helpen leerlingen zelfstandig te leren en het beste uit 

zichzelf te halen, oftewel zelfregulerend te leren nu en in de toe-

komst. Bij een efficiënte en effectieve inzet van de leerstrategieën 

kunnen leerlingen zelfstandig leren, ook als er niemand in de buurt 

is die hun vertelt wat ze moeten doen en hoe ze dit moeten doen. 

Deze leerlingen zijn dus in staat hun eigen leerproces te sturen en 

ook hun eigen motivatie voor leren op peil te houden. Uit veel on-
derzoeken blijkt dat leerlingen aanzienlijk beter presteren als ze 

leerstrategieën inzetten in hun leerproces.5 Met name prestaties 

op het vlak van schrijven, rekenen, begrijpend lezen, wiskunde en 

natuurvakken (zoals biologie) verbeteren als leerlingen optimaal 

gebruikmaken van leerstrategieën. De missie van de auteurs van dit 

boek is dat zo veel mogelijk leerlingen met een efficiënte en effec-

tieve inzet van de leerstrategieën in staat zijn beter te leren, een leven 

lang. De inzet van leerstrategieën vergroot de kans dat leerlingen 

iets opsteken van het leren. Bovendien gaan leerlingen dan kriti-

scher, flexibeler, meer overstijgend en creatiever nadenken. Daar- 

mee leveren leerstrategieën ook een belangrijke bijdrage aan wat 

ook wel 21st century skills worden genoemd (zie ook kader). 



Leerstrategieën zijn iets anders dan ... 
In het onderwijs rouleren vele verschillende termen die op elkaar 

lijken. Hieronder vind je een aantal veelgebruikte termen op een 

rijtje en wordt beschreven wat het verschil is met leerstrategieën.

• Leerstijlen. Leerstijlen verwijzen naar een voorkeur die mensen 

zouden hebben als het gaat om de manier waarop ze leren. 

Theorieën over leerstijlen die lang populair zijn geweest, zijn de 

theorie van Kolb en de theorie van de representatiesystemen 

(VAK-leerstijlen). Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan 

dat deze theorieën weinig valide zijn. Sommige onderzoekers 

beweren zelfs dat leerstijlen een ‘mythe’6 zijn. Leerstrategieën 

daarentegen zijn strategieën die iedereen zichzelf kan aanleren, 

ongeacht zijn of haar voorkeuren en zijn wetenschappelijk onder- 

bouwd.

• Studievaardigheden. Studievaardigheden zijn een middel om 

met leerstrategieën aan de slag te gaan, ze helpen bij het leren. 

Anders dan leerstrategieën, voeren leerlingen studievaardig-

heden vaak automatisch uit. Studievaardigheden zijn bijvoor-

beeld het interpreteren van een grafiek of het maken van een 

mindmap. In het begin kost dat moeite, maar naarmate je het 

vaker doet, gaat het steeds meer vanzelf. Leerstrategieën zet 

een leerling daarentegen altijd actief en bewust in. Denk bij-

voorbeeld aan het plannen van een opdracht, het terugkijken 

op fouten en het verbinden van zelfbedachte voorbeelden aan 

de leerstof. Dat vereist allemaal een actieve, bewuste inspan-

ning. Elke keer weer moet de leerling een afweging maken: Wat 

ga ik doen? Welke leerstrategie kan ik nu het best inzetten?

• Executieve functies. Executieve functies verwijzen naar de 

neurocognitieve processen die mensen helpen op gerichte wijze 

doelen te stellen, plannen te maken voor de uitvoering daarvan
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