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Inleiding 
Zelfregulerend leren houdt in dat leerlingen zelfstandig keuzes maken en acties 

ondernemen die bijdragen aan het behalen van hun doelen (Zimmerman, 2002). 

Hoewel dit een vaardigheid is die van nature ontwikkelt, bestaan er grote verschillen 

tussen leerlingen in de mate waarop leerlingen zelfregulatie toepassen tijdens het 

oefenen (Jonker et al., 2011). Gewoonlijk worden vragenlijsten gebruikt om vast te 

stellen in welke mate een leerling zelfregulatie toepast, maar deze hebben als nadeel 

dat de uitkomst sterk afhankelijk is van zelfreflectie van de leerling (Cleary et al., 

2012). In het bewegingsonderwijs is te verwachten dat zelfregulatie strategieën direct 

geobserveerd kunnen worden in het gedrag dat leerlingen tijdens zelfgestuurd oefenen 

laten zien. 

Doelstelling 
Deze studie gaat na of verschillende zelfregulatie strategieën te herleiden zijn uit 

observeerbaar gedrag van leerlingen. We onderzochten in hoeverre de zelfregulatie-

aspecten planning en monitoren tijdens het oefenen onderdeel waren van de 

toegepaste strategieën. 

Methode 
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs (n=79, 13,1 jaar) oefenden gedurende 10 

minuten een nieuwe miktaak (figuur 1). Tijdens het oefenen konden zij zelf de 

moeilijkheid (speelafstand) aanpassen. Voorafgaand aan elke serie van 5 pogingen 

noteerden zij de eerstvolgende speelafstand en schatten zij hun score bij die afstand.  
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Figuur 1. Leerlingen konden tijdens het oefenen van de miktaak zelf de moeilijkheid 
(speelafstand) aanpassen. 

 

  

 

Resultaten 
Verschillende strategieën zijn onderscheiden door correlaties tussen opeenvolgende 

speelafstanden en tussen de score en de eerstvolgende speelafstand te bepalen. 24 

leerlingen planden de afstand (Afstand-groep) waarvandaan ze oefenden. Zij lieten 

deze lineair op- of aflopen, ongeacht de score op de vorige afstand. 29 leerlingen 

planden de eerstvolgende afstand op basis van hun vorige score (Score-groep). Zij 

stemden de volgende afstand af op hun vorige prestatie. De overige 26 leerlingen 

lieten geen (duidelijke) strategie zien. De inschatting van de prestatie verschilde 

significant tussen de groepen. De Score-groep overschatte de prestatie, terwijl de 

afstand-groep deze onderschatte (tabel 1). 

 

Tabel 1. Leeftijd, en self-efficacy en geschatte prestatie van de afstand-groep en de 
score-groep. De waardes tussen haakjes zijn standaardfouten.  

Groep  N (v/m) Leeftijd Schatting prestatie1 

Afstand-groep 24 (12/12) 13.17 (0.08) -0.36 (0.14) 
Score-groep 29 (16/13) 13.06 (0.08) 0.17 (0.12) 

1 De schatting van de prestatie is het gemiddelde verschil tussen de geschatte en de 

werkelijke score (aantal raak uit 5 pogingen) over de eerste 8 gespeelde afstanden. De 

negatieve waarde staat voor een onderschatting. 
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Conclusie & Implicaties 
De mate waarin leerlingen plannen en monitoren is te herleiden uit zichtbaar gedrag 

tijdens het oefenen. De inschatting die leerlingen maken van hun prestatie lijkt 

gerelateerd aan de toegepaste strategie. Observaties van gedrag van leerlingen tijdens 

het oefen kunnen bewegingsonderwijzers helpen bij het verkrijgen van inzicht in de 

mate waarin leerlingen zelfregulatie strategieën toepassen. Vervolgonderzoek dat 

gebruik maakt van deze vaststelling gaat in op de vraag welke effecten het stimuleren 

van zelfregulatie in het bewegingsonderwijs heeft.  
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