
 
Zelfsturing bestaat uit de volgende componenten 
 
1. Cognitieve strategieën 

• Spreiden van de leerstof/studiemomenten. 
• Actief uit het hoofd) ophalen van informatie. 
• Leerstof uitleggen en met veel details beschrijven. 
• Tijdens het studeren onderwerpen afwisselen. 
• Specifieke voorbeelden gebruiken om abstracte ideeën te begrijpen 
• Afbeeldingen en woorden combineren.  

2. Metacognitie 
Kennis 
• Beschrijvende kennis: weten wat je leerprestatie beïnvloed.  
• Procedurele kennis: kennis over strategieën en aanpak. 
• Randvoorwaarden: waar, wanneer en waarom je een strategie of aanpak gebruikt.  
Vaardigheden 
• Voor de start van de opdracht. 

o Oriënteren op taak. 
o Doelen stellen. 
o Strategisch plannen van de taak. 

• Tijdens het uitvoeren van een taak. 
o Zelfcontrole tijdens het uitvoeren van de taak. 

• Na de taak. 
o Zelfbeoordeling na de taak. 

3. Motivationele componenten  
• Mate van interesse in taak/taakwaardering  
• Initiatief nemen 
• Doorzetten 
• Zelfeffectiviteit: ideeën die de leerling heeft over het vermogen om het doel te bereiken. 
• Attributie: toeschrijven van oorzaak falen of halen van doel. 

4. Affectieve (gevoelsmatige) componenten  
• Ervaren autonomie. 
• Zelf-bekwaamheid en controle ten aanzien van de taak. 
• Stellen van gerichte leerdoelen. 
• Goed kunnen omgaan met feedback. 

5. Opvattingen over 
• Intelligentie 
• Leren 

6. Strategische component 
• Gedragsmatige handelingen, zoals leeromgeving goed inrichten en hulp kunnen 

vragen/zoeken.  
• Cognitieve handelingen.  

 
Daarvoor is nodig 

• Voldoende ontwikkeling van de executieve functies. Zo is zonder gerichte aandacht geen 
mogelijkheid om met een taak aan de slag te gaan. 

• Cognitieve vaardigheden  
§ Structureren 
§ Analyseren 
§ Relateren 

• Juiste interactie tussen alle bovenstaande variabelen. 
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