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Levenslang leren, dat is de prijs die we allemaal betalen om mee te blijven met de verworvenheden van de 
huidige kennismaatschappij. Concreet betekent dit dat mensen na hun studentenperiode zelfstandig aan 
de slag moeten. Want de kennismaatschappij vraagt dat de mensen flexibel en zelfstandig informatie 
verwerken, keuzes maken en verantwoordelijkheid opnemen. Deze vaardigheden zijn allemaal een onder-
deel van de competentie zelfgestuurd leren. Stilaan is dan ook de nood gegroeid om deze competentie in 
het onderwijs aan te leren. Met dit inspiratieboek wil de Vlaamse Onderwijsraad daartoe bijdragen.

In het eerste deel van dit boek, dat zich in de eerste plaats richt op de eerste, tweede en derde graad van 
het algemeen secundair onderwijs, wordt de theorie achter deze competentie uitgelegd. Je leert dat de 
leerling daartoe moet beschikken over een samenspel van cognitieve, metacognitieve en affectieve leer-
vaardigheden. Daarvoor moet hij een groeiproces doormaken. Dit groeiproces stelt echter ook eisen aan de 
leerkracht, de onderwijsleersituatie en de school. Het is dan ook belangrijk dat één en ander geleidelijk aan 
gebeurt: de leerkracht moet kunnen groeien in zijn nieuwe en veranderende opdracht, de leersituaties 
moeten aangepast worden aan de zelfstandig werkende student en de school zal een visie op zelfgestuurd 
leren moeten ontwikkelen en implementeren. Daarvoor is er ondersteuning nodig binnen de school, maar 
ook ondersteuning van actoren buiten de school. Hoe die ondersteuning er kan uitzien wordt beschreven in 
de laatste hoofdstukjes van het eerste deel.

Het tweede deel bevat de beschrijving van een vijftiental praktijkvoorbeelden. Elk praktijkvoorbeeld, of het 
nu klein- of grootschalig is, wordt op dezelfde manier beschreven:

 Een voorstelling van de school en het project.
 De redenen waarom de school met het project gestart is.
 Een beschrijving van het project in de praktijk.
 Enkele bedenkingen.
 Een overzicht van succesfactoren en knelpunten.
 Voorbeelden van gebruikte materialen waar het relevant is.

Dit boek wil scholen voor secundair onderwijs aanzetten om het zelfgestuurde leren in hun aanbod op te 
nemen. In die zin is het zijn titel als inspiratiehandboek meer dan waard.
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