Leerstrategieën en Studiemotivatieinstrument
Versie 2 (Lemo II): What’s new?
dinsdag 22 mei 2018, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

De leerstrategieën en motivatievragenlijst (Lemo) werd ontwikkeld door de Artesis Plantijn
Hogeschool en de onderzoeksgroep EduBROn van de Universiteit Antwerpen. Het
instrument diagnosticeert de leerstrategieën en studiemotivatie 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 leerstrategieën en het bewaken of optimaliseren van de motivatie van
studenten.
Het instrument wordt sinds 2010 door verschillende hogescholen en universiteiten in
Vlaanderen en Nederland ingezet als instrument in de leerbegeleiding van
eerstejaarsstudenten. Tussen 2015 en 2017 herwerkte de AP-Hogeschool het Lemoinstrument: De kwaliteit van de schalen werd versterkt, er werden nieuwe schalen
toegevoegd en de feedbackrapporten kregen een inhoudelijke en lay-outmatige update.
De workshop richt zich op lectoren en begeleiders die het Lemo II-instrument willen leren
kennen. In de workshop staan we stil bij de onderdelen van de Lemo II-instrument, de
theoretische kaders waarop de vragenlijst gebaseerd is, de afname van het instrument en de
feedbackrapporten. Tijdens de workshop wisselen presentaties, discussies en toepassingen
elkaar af. Ervaring met Lemo I is een meerwaarde, maar niet noodzakelijk.
Na het volgen van de workshop …
 heb je inzicht in de achterliggende theoretisch kaders;
 begrijp je de betekenis van de schalen uit de Lemo-vragenlijst;
 ben je op de hoogte van de verschillen in schalen tussen Lemo I en Lemo II;
 begrijp je de visie op coaching en begeleiding van waaruit het Lemo-instrument werd
ontwikkeld;
 kan je studenten op basis van de feedbackrapporten suggesties voor ontwikkeling
geven.

Programma
13u15

Ontvangst

13u30

Situering: De belangrijkste verschillen tussen de Lemo I en Lemo II-vragelijsten

14u15

Het individuele feedbackrapport in een nieuw jasje: visie en mogelijkheden voor
het begeleiden van studenten

15u15

Pauze

15u30

Het groepsfeedbackrapport XL: meer en betere ondersteuning voor
docententeams en studiebegeleiders

16u15

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 koffie en hand-outs).
Geïnteresseerden uit de AP Hogeschool nemen gratis deel.
De inschrijving is pas geldig na betaling naar:
Artesis Plantijn Hogeschool
BE59 0016 1571 2226
GEBABEBB
met omschrijving : ‘Lemo-workshop 22 mei 2018: naam deelnemer’

Adres:

AP Hogeschool Antwerpen, campus Lange Nieuwstraat
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Inschrijven: naast de betaling gelieve in te schrijven tegen 17 mei via onderstaande link hier
Contact:

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

