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Met dit boekje voorzien de auteurs in een grote behoefte. Studenten die naar het hoger onderwijs overstappen, leren gedurende een tiental weken aan de hand van vijf modules zelfgestuurd leren.
De sterkte van deze uitgave ligt in het gevonden evenwicht tussen theorie en praktijk. Concreet betekent
dit dat de auteurs de theoretische achtergrond bij elke module kort en krachtig weten door te geven en te
doorleven aan de hand van concrete opdrachten, vragenlijsten en dergelijke.
In de eerste module leert de student zijn toekomstige opleiding beter kennen. Hiervoor bieden de auteurs
hem zeer gerichte opdrachten aan die hij moet uitvoeren. Eens zo ver krijgt hij ook de kans om zichzelf als
student beter te leren kennen. Een leerstijlentest en een test naar de grondigheid waarmee hij studeert
helpen hem hierbij. Uiteindelijk worden al de gegevens die in deze module verzameld werden samengebracht in een gerichte zelfevaluatie. Hiermee krijgt hij een zicht op de studie-inspanningen die hij zal
moeten leveren.
De tweede module staat helemaal in het teken van de studieplanning. De student leert eerst zichzelf
slimme doelen te stellen (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realiseerbaar, tijdgebonden) om die daarna
naar een haalbare planning te vertalen. In het tweede deel van deze module kan hij nagaan in welke mate
hij vatbaar is voor faalangst en uitstelgedrag. Vragenlijsten en zelfobservaties helpen hem hierbij op weg.
De derde module bekijkt enkele studietechnieken van nabij. Ze is uitgewerkt rond drie kapstokken: structuur zoeken, betekenisvol verwerken en herhalen en controleren. Aan het eind van deze module moet de
student in staat zijn om van de aangebrachte technieken aan te geven wanneer hij ze kan gebruiken en
waarom.
De vierde module gaat in op het fenomeen stress. De student leert enkele signalen van stress te herkennen
en krijgt exemplarisch enkele mogelijke oplossingen aangereikt.
De laatste module doorloopt de student na de eerste examens. Het is de fase van de zelfreflectie. De
student leert om zichzelf op een eerlijke manier te evalueren om daarna tot een diagnose te komen die
hem moet helpen om het beter te doen.
Dit boekje kan een handig hulpmiddel zijn voor de gemotiveerde student om de eerste maanden van het
hoger onderwijs door te komen. Het doet volop beroep op de competentie van het zelfgestuurd leren. Toch
(of net daardoor) meen ik dat de inhoud van dit boekje beter tot zijn recht zou komen als onderdeel van
het studiekeuzeproces in het vijfde en zesde jaar ASO. Op die manier kunnen alle toekomstige studenten de
principes ervan leren kennen en aanleren. Dit zou wel eens een beduidend verschil kunnen maken. Een
aanrader!
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