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LEMO is, zoals de ondertitel het zegt, een instrument voor feedback over leren en motivatie. Het is een
vragenlijst die gebruik maakt van zelfrapportage. Dit houdt in dat de leerling uit de derde graad van het
secundair onderwijs of de student uit het hoger onderwijs over zichzelf reflecteert aan de hand van een
vragenlijst. Het instrument baseert zich onder andere op het recente wetenschappelijke inzicht dat het
meta-leren (nadenken over het eigen leren) versterkend werkt voor het eigenlijke leren.
Via deze vragenlijst kun je verschillende kenmerken van leren en motivatie in kaart brengen. Ze bevraagt
vier grote facetten:








verwerkingsstrategieën:
o relateren en structureren;
o kritisch verwerken;
o analyseren;
o memoriseren;
o concreet verwerken;
regulatiestrategieën:
o zelfsturing;
o externe sturing;
o stuurloosheid;
kenmerken van studiemotivatie:
o willen studeren;
o moeten studeren;
o demotivatie;
inschatting van de eigen studiebekwaamheid (zelfeffectiviteit).

Er zijn vier basisversies van deze vragenlijst, telkens in een Vlaamse en een Nederlandse aanpassing:





LEMO (SO-AV): vragenlijst voor de laatste twee jaar secundair onderwijs, actuele vraagstelling;
LEMO (SO-RV): vragenlijst voor de overgang van het voorlaatste naar het laatste jaar secundair
onderwijs, retrospectieve vraagstelling;
LEMO (HO-RV): vragenlijst voor de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs, retrospectieve vraagstelling;
LEMO (HO-AV):vragenlijst voor het eerste jaar hoger onderwijs, actuele vraagstelling.

Het boek bevat de handleiding voor de afname, een exemplaar van de vier basisversies en de regels voor
de kwantitatieve en kwalitatieve duiding van de resultaten. In het laatste hoofdstuk bespreken de auteurs
de psychometrische kwaliteiten van het instrument.
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De vragenlijsten kun je, zowel in de Vlaamse als in de Nederlandse variant, gratis van het Internet halen via
http://www.knooppunt.net. Als lezer van het boek registreer je jezelf eenmalig en gratis als gebruiker. Je
kunt dan, via de code uit het boek, de digitale versies van de vragenlijsten gebruiken.
Een betrouwbare aanwinst voor iedere leerling- en studentenbegeleider die werkt in de derde graad van
het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs.
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