
 

 

 

Het Lemo-instrument groeit op 
Een netwerk-event voor oude bekenden en nieuwe gezichten  

 

 

dinsdag 8 november 2016 
9.30-16.15 uur 

 

AP Hogeschool  
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen 

 

De leercompetenties- en motivatievragenlijst (Lemo) werd ontwikkeld door de Artesis Plantijn 

Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Lemo diagnosticeert de leercompetenties en 

motivationele drijfveren van (eerstejaars)studenten, gebaseerd op drie theoretische kaders: 

het leerpatronenmodel, de zelfdeterminatietheorie en het concept zelfeffectiviteit. Het 

instrument biedt zowel studenten als lectoren en begeleiders via feedbackrapporten 

handvaten aan voor verdere ontwikkeling. 

 

Lemo wordt sinds 2010 door verschillende hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en 

Nederland ingezet als instrument in de leerbegeleiding van eerstejaarsstudenten. Vanaf het 

academiejaar 2016-17 zullen (delen van) Lemo ook deel uitmaken van het oriëntatie-

instrument Columbus en de verplichte instaptoets voor de lerarenopleiding. Ondertussen 

hebben ook de instellingen die Lemo gebruiken voor onderzoek of begeleiding niet stil 

gezeten. Er worden aan verschillende instellingen methodieken ontwikkeld en uitgeprobeerd. 

Ook het onderzoek met Lemo brengt nieuwe inzichten. Met andere woorden, het Lemo-

instrument blijkt levensvatbaar en groeit gestaag verder. 

 

Via het netwerk-event ‘Het Lemo-instrument groeit op’ brengt de AP Hogeschool gebruikers 

van en geïnteresseerden in Lemo samen om een stand van zaken op te maken. We bieden 

een gevarieerd programma aan voor zowel startende gebruikers als ‘trouwe volgers’. Het is 

een moment om nieuwe ideeën op te doen, een volgende stap in je expertise-ontwikkeling te 

zetten of om deze expertise met anderen te delen.    

 

  



Programma 
 

  9.15  Onthaal 

  9.45 Welkomstwoord: Pita Vandevelde, directeur Onderwijs en Onderzoek AP 

10.00 Parallelsessies A 

12.00 Lunch 

12.45 Key-note: David Gijbels, Universiteit Antwerpen 

14.00 Parallelsessies B 

16.00 Slotwoord: Herman Van de Mosselaer, hoofd Cel Onderwijsonderzoek AP 

16.15 Netwerkreceptie 

Parallelsessies A 
 

A1. Aan de slag met Lemo 

Gert Vanthournout, AP Hogeschool, Cel Onderwijsonderzoek 

Deze sessie richt zich op lectoren en begeleiders die weinig tot geen ervaring hebben met het Lemo-

instrument. In de workshop staan we stil bij de onderdelen van de Lemo-vragenlijst, de theoretische 

kaders waarop het instrument gebaseerd is, de afname van het instrument en de feedbackrapporten. 

In de workshop worden presentaties afgewisseld met toepassingsoefeningen en discussies. 

 

A2. Individueel coachen met Lemo 

Elke Denoo, AP Hogeschool, Cel Onderwijsonderzoek 

Hoe ga je met Lemo aan de slag in individuele begeleiding? Welke methodieken heb je ter 

beschikking? Deze workshop richt zich op lectoren en begeleiders die graag met coaching op basis 

van de Lemo aan de slag willen gaan, maar hier weinig tot geen ervaring mee hebben. 

 

A3. Lemo- Expertgroep (op uitnodiging) 

Peter David, AP Hogeschool, Cel Onderwijsonderzoek 

Vertegenwoordigers van 11 instellingen uit het Vlaamse hoger onderwijs, die de Lemo reeds 

gebruiken, worden uitgenodigd om feedback te geven op diverse uitgewerkte verbetervoorstellen die 

o.a. op hun aangeven werden ontwikkeld. Dit betreft zowel voorstellen voor nieuwe of aangepaste 

schalen als wijzigingen aan de feedbackrapporten. Zo wordt het Lemo-instrument voortdurend en 

steeds beter afgestemd op de behoeften van de gebruikers. 

 

A4. Activerend aan de slag bij grote groepen 

Ann De Roover, AP Hogeschool, Dienst onderwijsontwikkeling en -innovatie 

Leen Schelfhout, AP Hogeschool, Studentgerichte diensten.  

Zoek je inspiratie om alle studenten actief te laten werken en denken in je les? Wil je af van een 

docerende lesstijl en zoek je tips voor interactieve werkvormen die studenten tegelijkertijd 

(taal)vaardiger maken?  Zoek je naar lesmethodes die studenten motiveren en betrekken bij de les? 

In de workshop rond het thema “activerend, inclusief en taalontwikkelend lesgeven" staan we stil bij de 

principes van UDL, activerend onderwijs en taalgericht vakonderwijs. Je krijgt in deze intensieve 

workshop volop praktische tips en tools om zelf aan de slag te gaan, die telkens kort gelinkt worden 

aan een theoretisch kader en de Lemo. Leerdoelen bereiken en leerinhoud verwerven door 

leeractiviteiten uit te lokken in de les staan hierbij centraal. 



Key-note 
David Gijbels, Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Universiteit Antwerpen 

In de afgelopen drie decennia werden verschillende instrumenten met feedbacktools ontwikkeld 

(waaronder het Lemo-instrument) die studenten en docenten toelaten om meer inzicht te krijgen in 

hoe studenten leren. Het onderzoek waarop de ontwikkeling van deze instrumenten steunt, is 

grotendeels gebaseerd op gegevens die verzameld werden via vragenlijsten en interviews. Tijdens 

mijn lezing wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek. 

Vervolgens worden er kritische kanttekeningen geplaatst bij dit onderzoek en worden de implicaties 

ervan toegelicht. Daarna worden resultaten van enkele recente studies gepresenteerd waarbij ook 

andere meetmethoden (zoals registratie van oogbewegingen bij het studeren) gebruikt werden om 

een beter zicht te krijgen op hoe studenten leren. De lezing wordt afgesloten met een bespreking van 

de implicaties van dit nieuwe onderzoek voor het gebruik van zelfevaluatie-instrumenten. 

 

Parallelsessies B 
 

B1. Onderzoek met Lemo: wat kan de praktijk ermee?  

Gert Vanthournout, AP Hogeschool, Cel Onderwijsonderzoek 

De voorbije jaren werden diverse onderzoeken opgezet met het Lemo-instrument. Ze probeerden 

vragen te beantwoorden als: Is de Lemo een kwaliteitsvol instrument? Hoe evolueren de scores van 

studenten op de Lemo-schalen? Hoe kijken studenten met verschillende leercompetenties naar het 

individuele feedbackrapport?  

In deze sessie worden een aantal onderzoeksresultaten gepresenteerd. Telkens wordt de vraag 

gesteld: Welke relevantie hebben deze resultaten voor de onderwijspraktijk en hoe kunnen lectoren, 

docenten en begeleiders de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken?  

De workshop heeft de vorm van een inspiratiesessie, waarbij de presentatie van onderzoeksresultaten 

wordt afgewisseld met discussies en toepassingsopdrachten. 

 

B2. Leercoaching in de klas 

Herman Van de Mosselaer, AP Hogeschool, Cel Onderwijsonderzoek 

Het individueel feedbackrapport van Lemo houdt studenten een spiegel voor over hun 

leercompetenties, motivatie en zelfeffectiviteit zodat ze zichzelf juist kunnen inschatten. De meeste 

studenten hebben echter in meer of mindere mate nood aan ondersteuning van anderen om hun 

leerontwikkeling efficiënt en effectief richting te geven. De Lemo geeft hen een goede aanzet maar is 

geen toverstokje. Deze workshop draait rond het vormgeven van deze ondersteuning in de klas. 

Heb jij er als lector zicht op welke leercompetenties cruciaal zijn voor de opleidingsonderdelen die je 

verzorgt? Hoe kan je studenten stimuleren om  hun leerproces effectief zelf in handen te nemen? 

Welk leergedrag is wenselijk? Hoe kan je je leeromgeving inrichten om dit leergedrag te ontlokken? 

Hoe coach je studenten om effectief te studeren? En hoe hou je rekening met de grote diversiteit 

binnen de studentengroep? 

We knopen aan bij de informatie die het groepsfeedbackrapport uit Lemo geeft en werken samen aan 

een handwijzer voor het coachen van leren. 

 

B3. Lemo inzetten: waar en hoe? Vragen en verhalen 

Peter David, AP Hogeschool, Cel Onderwijsonderzoek 

Deze workshop richt zich op docenten, lectoren en begeleiders die reeds een basiskennis of een 

zekere ervaring hebben in het werken met de Lemo. Beurtelings en in dialoog gaan we in op vragen 



en concrete situaties:  waar en hoe kan ik Lemo inzetten? Wat kan Lemo betekenen voor mijn 

studenten en voor mijn lesgeven?  Kan (het kader van) Lemo ook inhoudelijk deel uitmaken van een 

cursus? Waar loop ik tegen aan bij Lemo? Wat heb ik of mijn collega al uitgeprobeerd en wat hebben 

we daaruit geleerd? Deelnemers delen eigen good practices  en vernemen meer over de ervaringen 

van collega’s. Zo krijg je als deelnemers inspiratie om zelf verder aan de slag te gaan. 

 

B4. Lemo en UDL: Is er een (geschreven) verband? 

Jelle Geyskens, Universiteit Antwerpen, ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs 

Debbie Van Loo, AP Hogeschool, Cel Studentgerichte Diensten  

Lemo biedt docenten, lectoren en studiebegeleiders tips en suggesties voor het versterken van 

leercompetenties en motivatie. Het Universal Design for Learning- kader (UDL-kader) pleit ervoor om 

informatie op een dergelijke manier aan te bieden dat die voor iedereen toegankelijk is zodat een 

inclusief hoger onderwijs mogelijk wordt. Kunnen Lemo en UDL elkaar versterken? Hoe kunnen op 

een inclusieve manier werken aan het versterken van leercompetenties? Jelle Geyskens en Debbie 

van Loo nemen proberen samen met u deze vragen te beantwoorden voor de specifieke context van 

schriftelijk studiemateriaal. 

Deze workshop richt zich op docenten, lectoren en begeleiders die met hun studiemateriaal aan de 

slag moeten. Voorkennis van UDL of ervaring met de Lemo zijn een pluspunt, maar zijn niet 

noodzakelijk. Iedereen is welkom.  

 

Praktisch 
 

Doelgroep: alle geïnteresseerden voor de Lemo-vragenlijst en -feedbacktool: lectoren, docenten, 

studiebegeleiders, departements- en opleidingshoofden. We bieden een programma aan met 

activiteiten voor zowel mensen die het instrument nog niet (goed) kennen als voor iedereen die al de 

nodige ervaring heeft met het instrument. De sessies zijn relevant en bruikbaar voor medewerkers die 

werkzaam zijn in academische en professionele bacheloropleidingen en in HBO5-opleidingen.  

 

Kostprijs: 80 EUR 

De inschrijving is pas geldig na betaling naar: 

Artesis Plantijn Hogeschool 

BE59 0016 1571 2226 

GEBABEBB 

met  omschrijving : ‘Lemo-event 8 november : naam deelnemer’ 

 

Adres: AP Hogeschool Antwerpen, campus Lange Nieuwstraat 

Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen 

 

Inschrijven: http://surveys.ap.be/limesurvey/index.php/548281/lang-nl 

 

Contact: goleweb@ap.be. 

http://surveys.ap.be/limesurvey/index.php/548281/lang-nl
mailto:goleweb@ap.be

