Leerstrategieën en Studiemotivatieinstrument
Lemo II: basics, nieuwigheden en toepassingen
dinsdag 9 oktober 2018 of dinsdag 14 mei 2019
AP Hogeschool Antwerpen
De leercompetenties en motivatievragenlijst (Lemo) werd ontwikkeld door de Artesis Plantijn
Hogeschool en de onderzoeksgroep EduBROn van de Universiteit Antwerpen. Het
instrument diagnosticeert de leercompetenties en motivationele drijfveren van studenten,
gebaseerd op drie theoretische kaders: het leerpatronenmodel, de zelfdeterminatietheorie en
het concept zelfeffectiviteit. Het individuele en groepsfeedbackrapport bieden handvaten
voor verdere ontwikkeling van leercompetenties en het bewaken of optimaliseren van de
motivatie van studenten.
Tussen 2016 en 2018 werd het instrument grondig gereviseerd. Er werden schalen herwerkt
en toegevoegd. De feedbackrapporten werd inhoudelijk uitgebreid en lay-outmatig verbeterd.
Het resultaat is een kwaliteitsvol en bruikbaar instrument voor de begeleiding van individuele
studenten én groepen.
De workshop richt zich zowel op het kennismaken met de ‘basics’ inzake Lemo als op het
toelichten van de belangrijkste verschillen tussen Lemo I en II. Door de opbouw van de
workshop kunnen docenten en begeleiders aansluiten die nog niet vertrouwd zijn met Lemo,
alsook geïnteresseerden die wel vertrouwd zijn met Lemo I, maar graag het nieuwe
instrument willen leren kennen.
De workshop is opgedeeld in twee delen. Deelnemers beslissen zelf of ze instappen bij de
start van deel 1 of 2:
 Deel 1: ‘Lemo - the basics’: dit onderdeel is bedoeld voor deelnemers die nog geen
ervaring hebben met Lemo I.
 Deel 2: ‘Lemo II - what’s new?’ en ‘Lemo II - de praktijk’ : dit deel van de workshop
biedt een overzicht van de vernieuwingen in het instrument en is geschikt voor zowel
begeleiders die Lemo al kennen als begeleiders die net het deel ‘Lemo I – the basics’
bijwoonden.

Doelen van de workshop
Na het volgen van de workshop …
 ken je de onderdelen van het Lemo-instrument (Lemo – the basics);
 heb je inzicht in de achterliggende theoretisch kaders en de vertaling ervan in
schalen (Lemo – the basics);
 ben je op de hoogte van de verschillen in schalen tussen Lemo I en Lemo II, zowel
wat betreft de schalen, het individuele feedbackrapport als het
groepsfeedbackrapport (Lemo II – what’s new?);
 heb je een basisinzicht in het beheer van het bevragingssysteem (Lemo II – what’s
new?);
 kan je de nieuwe feedbackrapporten interpreteren en op basis hiervan suggesties
voor ontwikkeling geven (Lemo II – de praktijk);

Programma
13u00

Lemo I – the basics
De theoretische kaders van de vragenlijst, de vragenlijst Lemo I en het
concept van het individueel en het groepsfeedbackrapport Lemo I.

14u00

Lemo II – what’s new?
De belangrijkste verschillen tussen de Lemo I en Lemo II-vragenlijsten.
Het individuele feedbackrapport in een nieuw jasje: visie en mogelijkheden voor
het begeleiden van studenten
Het groepsfeedbackrapport XL: meer en betere ondersteuning voor
docententeams en studiebegeleiders.
Het vernieuwde digitale platform.

15u30

Pauze

15u45

Lemo II - de praktijk
Via een Q&A en via een aantal casussen gaan deelnemers aan de slag met
het Lemo-instrument als begeleidingsinstrument. Deze casussen spelen zowel
in op Lemo als instrument voor individuele begeleiding als op Lemo als
beleidsondersteunende tool voor opleidingen of departementen. Deelnemers
kunnen casussen kiezen op basis van hun noden en behoeften

16u30

Slot

Praktisch
Doelgroep: Lectoren, docenten, studiebegeleiders, departements- en opleidingshoofden. De sessies
zijn relevant en bruikbaar voor medewerkers die werkzaam zijn in academische en professionele
bacheloropleidingen en in HBO5-opleidingen. Kennis van het Lemo I-instrument is een meerwaarde,
maar geen noodzakelijke voorwaarde voor deelname.
Kostprijs:

50 euro (inclusief hand-outs).
Geïnteresseerden uit de AP Hogeschool nemen gratis deel.
De inschrijving is pas geldig na betaling aan:
AP Hogeschool
BE59 0016 1571 2226
BIC: GEBABEBB
met omschrijving : ‘Lemo-workshop 9 oktober 2018 of 14 mei 2019: naam deelnemer’

Adres:

AP Hogeschool Antwerpen:

workshop 9 oktober 2018: campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen (naast Stadsschouwburg)
workshop 14 mei 2019: campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
Beide campussen liggen op minder dan 10 minuten wandelen van het centraal station.
Inschrijven: naast de betaling gelieve in te schrijven tegen 5 oktober 2018 (nascholing 9 oktober) of
tegen 10 mei 2019 (nascholing 14 mei) via de link hier.
Begeleiding: Gert Vanthournout, Medewerker cel onderwijsonderzoek, AP Hogeschool Antwerpen
Contact:

gert.vanthournout@ap.be of goleweb@ap.be

