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In het paper zal in het licht van de hierboven aangegeven centrale vraag ingegaan worden op 

de implicaties van deze bevindingen voor beleidsopvattingen over pedagogisch klimaat en 

opbrengstgerichte cultuur. 
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Attitudes t.o.v. zelfstandig leren in het studiehuis van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs  
 

S. Dijkstra, Universiteit Twente, Enschede 

 

In het begin van de 90-er jaren zijn in Nederland op nationaal niveau aanzetten gegeven tot 

didactische en curriculaire vernieuwing voor de vakken van de Tweede Fase van het 

voortgezet onderwijs (scholen voor Hoger Algemeen Vormend Onderwijs en 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). De aanpak is voor de onderscheiden 

onderwijskundige domeinen, didactiek, curriculum, organisatie en examinering, in 

verschillende publicaties van de Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs 

(1994, 1995, 1996) uiteengezet.  

 

De voorgestelde wijziging van de didactiek rust vooral op leer- en denkpsychologische 

overwegingen (Boekaerts & Simons, 1993; Simons & Zuylen, 1994; Vermunt, 1992). Het 

doel van de wijziging is vooral het leren en oefenen van algemene vaardigheden vanuit 

meer vakspecifieke vaardigheden en deze vaardigheden gebruiken voor de organisatie en 

planning van de eigen leer- en denkprocessen. Tijdens het oplossen van problemen op het 

vakgebied worden de vakspecifieke vaardigheden geleerd en geoefend. De herkenning van 

de overeenkomsten tussen de vakspecifieke vaardigheden leidt tot de constructie van de 
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algemene vaardigheden. Het zelfstandig kunnen organiseren en plannen wordt als 

noodzakelijke voorbereiding gezien om adequaat een studie in het hoger onderwijs te 

kunnen volgen. 

 

In dit onderwijs wordt een beroep op deze vaardigheden gedaan. 

 

De Stuurgroep (1994) geeft een opsomming van de algemene vaardigheden, waarvan 

verschillende als studievaardigheden en onderzoekvaardigheden kunnen worden 

gecategoriseerd. Genoemd worden probleemoplosvaardigheden; informatie verwerven en 

verwerken; lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid; sociale vaardigheid, werkhouding, 

werkplanning en onderzoeks- en practicumvaardigheden.  

 

De verwerving van kennis en vaardigheden vindt plaats door het oplossen van problemen, 

het maken van opgaven, analyseren van teksten, e.d. Tijdens het oplossen van categorieën 

van problemen treedt leren op en kunnen meer duurzame opbrengsten gemeten worden. In 

vrijwel alle theorieën over de verwerving van kennis en vaardigheden wordt verondersteld 

dat het vooraf aanreiken van een geringe hoeveelheid informatie en een geringe mate van 

sturing het leren en onthouden faciliteert. In deze gevallen wordt een sterker beroep gedaan 

op cognitieve en regulatieve activiteiten van de leerling. Tot de eerste worden gerekend het 

aanbrengen van structuur in de probleemsituatie, het analyseren ervan en het leggen van 

relaties. Tot de tweede de oriëntatie op een probleem, het maken van een plan van 

oplossing, monitoring van de procedure en evaluatie van het resultaat door de lerende zelf 

(Vermunt, 1992). De veronderstelling heeft gevolgen voor de inrichting van de 

leeromgeving, die meer mogelijkheden zou moeten bieden voor het zelfstandig plannen en 

sturen van de eigen leerprocessen. 

 

Sinds de wettelijke inkadering van het voortgezet onderwijs in de vorige eeuw heeft de 

vormgeving van dit onderwijs tot sterke structurering van het traject voor de leerling geleid: 

jaarklassen met vast lesrooster, "overgaan", verwijzing naar niveau, vakleerkrachten, 

eenheid in curriculum, exameneisen, huiswerk, proefwerken en schriftelijke "overhoring" 

en drie tot vier keer per jaar een rapportering van de opbrengst.  

 

Een geringere mate van sturing leidt tot een andere inrichting van de leeromgeving in het 

voortgezet onderwijs. Deze wijziging leidt tot de school als een begeleidingscentrum en een 

ruimte voor zelfstudie, waarvoor de term studiehuis is gekozen. Het is de vraag hoe de 

scholen een dergelijke wijziging in de algemene didactiek realiseren en wat de effecten zijn 

op de opbrengst en de attitudes van de leerlingen. 

 

Hoewel de vernieuwing van de tweede fase van het voortgezet onderwijs op nationaal 

niveau nog niet is ingevoerd zijn vele scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland op 

bescheiden schaal al begonnen met de implementatie van het studiehuis. Daarvoor zijn 

binnen de scholen begeleidings- en stiltecentra ingericht om het zelfstandig leren te 

faciliteren.  

In het afgelopen cursusjaar hebben cursisten van de universitaire lerarenopleiding 

onderzoek uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs, die het studiehuis hebben 
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geïmplementeerd. Eerst is bestudeerd hoe de scholen tot herinrichting van de leeromgeving 

zijn overgegaan. Daarnaast is geïnventariseerd welke kennis en vaardigheden door de 

leerlingen ontwikkeld zijn. Vervolgens is nagegaan wat de attitude van de leerlingen was 

t.o.v. een grotere mate van sturing van de eigen probleemoplos- en leeractiviteiten in 

speciaal daartoe ingerichte leeromgevingen. Welke attributies vinden plaats bij slagen en 

falen, hoe beoordelen de leerlingen de eigen mogelijkheden en mate van inspanning, zijn ze 

gemotiveerd om met deze inrichting van de school verder te gaan? Over deze resultaten, die 

op verschillende scholen zijn verzameld wordt gerapporteerd. De betekenis van de 

resultaten voor het programma van de universitaire lerarenopleiding wordt besproken. 
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Na de eerste publicaties van de nationale Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet 

Onderwijs (1994, 1995) over wijziging van het curriculum en de inrichting van het 

onderwijs in de Tweede Fase van scholen voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

(HAVO) en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) werd op veel scholen vrij 

snel positief gereageerd op deze plannen. Dat is opmerkelijk, omdat doorgaans de scholen 

terughoudend reageren op nationaal tot stand gekomen plannen voor wijziging van 

organisatie en inhoud van het onderwijs. Het enthousiasme is mogelijk een gevolg van 

voorgestelde wijzigingen in de didactiek en inrichting van de leeromgeving, waarop de 

docenten competent zijn, maar waar tot nu toe de mogelijkheden van variatie beperkt zijn 

door de sterke structurering in jaarklassen, lesroosters, exameneisen, proefwerkschema's, 

e.d. De voorgestelde wijzigingen richten zich op een grotere verantwoordelijkheid van de 

leerlingen voor de inrichting en sturing van hun eigen leerprocessen en een grotere mate 


