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Inleiding  

Zelfregulatie is één van de zeven brede vaardigheden in het curriculum van de 
toekomst (curriculum.nu, 2018). Ook speelt het een steeds belangrijkere rol in de 
sport. Voor het stimuleren van zelfregulatie is het van belang dat docenten en trainers 
een authentieke leeromgeving kunnen ontwerpen (met complexe, realistische en 
uitdagende taken) en leerlingen adaptief (op eigen niveau en op eigen tempo) kunnen 
begeleiden. Veel (LO) docenten en trainers geven aan zich onvoldoende bekwaam te 
voelen om dit te realiseren.  

Doelstelling  

Het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor (LO-) docenten en trainers 
waarmee zij kennis en vaardigheden ontwikkelen om zelfregulatie bij hun leerlingen te 
stimuleren, en het onderzoeken van de effectiviteit (zijn docenten beter in staat om 
zelfregulatie te stimuleren?). 

Methode  

Op basis van onderwijskundig ontwerponderzoek werden met betrokkenen uit praktijk 
en wetenschap prototypes van een ondersteuningsaanbod ontwikkeld, getest en 
doorontwikkeld. In de laatste fase van het onderzoek volgden twaalf docenten een pilot 
van dit aanbod bestaande uit: vier workshops aangevuld met persoonlijke coaching en 
beeldintervisie. Onderwerpen als ‘het ontwikkelen van een authentieke leeromgeving’, 
“contingent begeleiden en scaffolding” en ‘visie op zelfregulatie en de rol van 
beoordelen’ stonden hierin centraal. Het lesgeefgedrag van docenten werd bij de start 
en na afloop in kaart gebracht aan de hand van de Pedagogical Practices Inventory 
(PPI, van Beek et al., 2014). Deze vragenlijst, die aan de hand van de perceptie van 
leerlingen het gedrag van de docent in kaart brengt, bestaat uit vijf subschalen, te 
weten: ‘de docentgestuurde docent’, ‘de op actieve inhoudsverwerking gerichte 
docent’, ‘de ondersteunende docent’, ‘de regulatiegerichte docent’ en ‘de zelfstandige 

mailto:a.van.der.sluis@pl.hanze.nl
mailto:i.van.aart@pl.hanze.nl
mailto:j.a.pruim@pl.hanze.nl
mailto:r.mombarg@pl.hanze.nl


 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    2 

leerling stimulerende docent’. Verwachting was dat docenten zich door het 
ondersteuningsaanbod op alle vijf de schalen zouden ontwikkelen. Daarnaast vonden 
na afloop interviews plaats met deelnemende docenten en een vijftal 
focusgroepgesprekken met hun leerlingen. 

Resultaten  
Docenten uit de experimentele groep scoorden na afloop significant hoger op de 
schaal ‘zelfstandige leerling stimulerende docent’ (figuur 1). Hierbij is de rol van de 
docent vooral die van facilitator in het onderwijsproces. Op de andere schalen was 
ook een lichte, maar niet significante toename te zien. Leerlingen ervaren een 
andere lesopzet, met meer keuzevrijheid en waarin ze meer op eigen niveau aan 
doelen kunnen werken.  

 

Figuur 1. Scores op de schaal “zelfstandige leerling stimulerende docent, voorafgaand en 
na afloop van het ondersteuningsaanbod, voor docenten in de experimentele en 
controlegroep. 

  

Conclusie & Implicaties  

Het ontwikkelde “Ondersteuningsaanbod Zelfregulatie” helpt docenten (en trainers) 
vaardigheden ontwikkelen die hen helpen om zelfregulatie bij leerlingen in de lessen 
LO te stimuleren. De ontwerpgerichte onderzoeksaanpak is hiervoor zeer waardevol 
gebleken, omdat het door de inzet van praktijkgroepen en expertgroepen mogelijk was 
om praktijkervaring en wetenschappelijke kennis steeds goed te verwerken in het 
ondersteuningsaanbod. 

Daarnaast is het ontwikkelde aanbod inmiddels opgenomen in het reguliere 
programma van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en wordt de scholing 
Zelfregulatie aangeboden in het naschools aanbod.  
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