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Zelfregulatie in 
bewegingsonderwijs 
en sport #hoedan?

Elke gymdocent of trainer herkent vast bovenstaande situaties 
en weet waarschijnlijk dat dit op één of andere manier te 
maken heeft met vaardigheden op het gebied van zelfregula-
tie. In dit artikel staat de rol van zelfregulatie tijdens bewegen 
en sport centraal. Na een korte introductie op het begrip zelf-
regulatie gaan we nader in op de tools om deze vaardigheden 
te ontwikkelen 

LO of sport als ontwikkelomgeving 
voor zelfregulatie 
Als ‘brede vaardigheid’ is zelfregulatie opgenomen in het 
onderwijs van de toekomst, met de volgende definitie: “het 
vermogen om zelfstandig te handelen en daarvoor verant-
woordelijkheid te nemen in de context van een bepaalde 
situatie en/of omgeving, rekening houdend met de eigen 
capaciteiten. Het gaat om het heft in eigen hand nemen en 
niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor 
is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en 
capaciteiten” (SLO, 2020).

Zelfregulatievaardigheden dragen bij aan ‘het goed doen’ in 
onderwijs en sport en zijn positief gerelateerd aan gezonde 

eetgewoonten en beweeggedrag, vooral bij adolescenten 
(Dupont et al., 2008; de Ridder en de Wit, 2006; Gibbons et 
al., 2006; Craike et al., 2012). Zeker in de huidige sportcultuur, 
waarin sporten steeds meer op flexibele wijze, ongebonden 
en in de openbare ruimte plaatsvindt. De zelfregulatievaardig-
heden bepalen mede de mate waarin, en de manier waarop 
kinderen en jongeren zullen gaan en blijven bewegen: een 
rol voor gymdocent en trainer dus om die vaardigheden te 
stimuleren!

Een les LO (maar ook een training) leent zich erg goed voor 
het ontwikkelen van zelfregulatieve vaardigheden, Dit komt 
omdat deze, belangrijke kenmerken bevat die leerlingen in 
staat brengt regelmatig het cyclische proces van zelfregulatie 
te doorlopen (figuur1). Zo kunnen leerlingen in de les LO mak-
kelijk concrete doelen stellen (ik wil leren zo recht mogelijk te 
draaien of ik wil in 1 keer scoren). Er is immers direct zicht op 
het wel of niet behalen van een resultaat (het lukt al helemaal 
of het lukt bijna). Ook kan er duidelijk inzicht in verschillende 
niveaus worden geboden (van koprol naar tipsalto naar vrije 
salto) en er is voldoende ruimte om leerlingen keuzemogelijk-
heden te bieden (welke oefensituatie heb ik nodig om beter 

Waarom weet Hannah zichzelf in de gymles altijd goed uit te dagen en blijft Noor een beetje 

hangen op hetzelfde niveau als het begin van het jaar? Hoe kan het dat Lilian voor aanvang van 

de training al bezig is zijn vrije trap te perfectioneren en dat ik Derk er voortdurend aan moet 

herinneren waar hij op moet letten? En waarom ontwikkelen die jongeren in dat skatepark zich 

in korte tijd zo waanzinnig in hun vaardigheden? Het heeft vast te maken met motivatie, maar 

ook met in staat zijn om je eigen  leren te reguleren. Maar hoe stimuleer je dat dan?!
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te worden). Daarnaast ontvangt een leerling voortdurend 
feedback op zijn prestaties van bijvoorbeeld de leerkracht of 
klasgenoten.  Kortom, een ideale omgeving om aan de slag te 
gaan.

Door mogelijkheden te creëren waarbij kinderen kunnen 
oefenen met zelfregulatie en goede begeleiding te geven 
kun je helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. Maar dit is 
een complexe en veelzijdige taak, waartoe veel gymdocenten 
en trainers zich (nog) niet voldoende toegerust voelen. Het 
belangrijkste inzicht is misschien wel dat je als docent jouw 
aandacht meer moet richten op het begeleiden van het proces 
dan op het eindplaatje. Wat je eigenlijk wilt is dat leerlingen 
zelfstandig de cyclus leren doorlopen. En hoewel er steeds 
meer aandacht lijkt te zijn voor zelfregulerend leren, zien we 
in de huidige situatie toch nog vaak dat de regie vooral bij de 
docent ligt. Zo is de leerroute vaak al uitgestippeld en wordt 
er voor de leerling bepaald in hoeverre hij het einddoel wel of 
niet behaald heeft. Ook geven docenten vaak tips en feedback 
die direct gericht zijn op een betere uitvoering van de taak. Dat 
is zeker niet altijd fout, maar leerlingen hebben bij de ontwik-
keling van zelfregulatie echt wat anders nodig van de docent.  
Kortom, zelfregulerend leren vraagt om een andere aanpak. 
Reden voor het Instituut voor Sportstudies van de Hanzeho-
geschool om met subsidie van het Nederlands Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO) een ondersteuningsaanbod te 
ontwikkelen. 

Ontwikkelen van een cursus door een 
ontwerpgerichte onderzoeksaanpak
In nauwe samenwerking met gymdocenten, trainers en stu-
denten is in drie fasen een ondersteuningsaanbod opgebouwd. 
In de eerste fase werd met ervaren docenten in kaart gebracht 
tegen welke problemen zij aanliepen, hoe het stimuleren van 
zelfregulatie in hun lessen er volgens hen uit moest zien en 
waar precies hun behoefte aan ondersteuning lag. Ook werd 
een theoretisch kader voor het ontwikkelen van zelfregulatie 
geschreven. In fase twee werden delen van het ondersteu-
ningsaanbod in korte cycli ontwikkeld, in de praktijk getest, 
en geëvalueerd. Zo konden direct lessen getrokken worden uit 
de verschillende onderdelen, en kon tijdig bijgestuurd worden. 
In deze fase ontstonden eerste ‘prototypes’ die gebruikt kon 
worden voor het ontwerpen van lessen en trainingen, voor een 

modelling video over zelfregulatie (zie https://bit.ly/3guphz1) , 
en voor workshops die gericht waren op het op maat begelei-
den van leerlingen en sporters. In de derde en laatste fase werd 
het complete ondersteuningsaanbod aangeboden aan een 
nieuwe groep gymdocenten en trainers. Bij deze groep werd 
gemeten wat het effect was op hun lesgeefgedrag. Hierover 
later meer. Maar waar gaat zo’n ondersteuningsaanbod op in? 
De nadruk ligt op het ontwerpen en begeleiden.

Workshop 1: Ontwerpen van een les 
voor het stimuleren van zelfregulatie
Bij het ontwerpen van je les is het van belang dat je nadenkt 
over hoe je de leerlingen niet alleen de inhoud van de les 
maar ook de strategie om daar te komen eigen leert maken. 
Met andere woorden; Hoe ontwerp ik een les die geschikt is 
om leerlingen te laten oefenen met zelfregulatievaardighe-
den? Dat betekent dat je in je lesontwerp in ieder geval wilt 
zorgen voor duidelijke doelstellingen, inzicht in niveaus en 
keuzemogelijkheden. 

Hoeveel (keuze)vrijheid je leerlingen biedt hangt uiteraard af 
van de beginsituatie van de leerlingen. Om de beginsituatie 
vast te stellen kun je vooraf nadenken over; de mate waarin 
leerlingen zelfregulatievaardigheden bezitten, in welke mate 
leerlingen in staat zijn zelfstandig te werken, hoe gemotiveerd 
leerlingen zijn voor de activiteit en de bewegingsvaardigheid 
van leerlingen (figuur 2). Op basis van deze factoren bepaal 
je welke mate van vrijheid passend is voor jouw leerlingen. 
Vervolgens dien je nog te bepalen waarin je leerlingen keuze-
vrijheid geeft. 

Hierbij kun je denken aan;
•  Inhoudelijke keuzes; welke sport, welke leerdoelen en 

waarop getoetst wordt, etc. 
•  Aanpak; oefenvormen, keuze uit materialen, wel of niet 

samenwerken, etc. 
¶  Tempo; hoeveelheid te besteden tijd per ronde of het aantal 

pogingen, etc. (Ros, et al.,2020) 

Het belang van een goede 
afstemming tussen factoren
Zelfstandig kunnen werken, motivatie voor de taak, bewe-
gingsvaardigheden en de mate waar in een leerling zelfregu-
latievaardigheden bezit zijn factoren die elkaar sterk beïnvloe-


Figuur 1

Lig ik nog  
op schema?

Voorafgaand de activiteit 
bedenken: Wat gan ik 

doen? Hoelang/hoevaak 
denk ik nodig te hebben?

Waarin heb 
ik mezelf 

verbeterd?  
Wat kan er 

beter? Ben ik 
tevreden over 
mijn aanpak?

Wat kan ik al? Wat is 
er voor nodig?  

Wat wordt precies 
mijn doel? Wat moet 

ik daar precies  
voor doen?
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den. Zo is motivatie te beïnvloeden door in te spelen op de 
autonomie behoefte (het gevoel hebben dat je zelf je han-
delingen mag kiezen) van leerlingen. Dat kun je bijvoorbeeld 
doen door keuzevrijheid te bieden. Maar een teveel aan(keuze)
vrijheid kan zomaar als gevolg hebben dat het leerlingen niet 
meer zelfstandig lukt de activiteit lopende te houden waardoor 
de motivatie daalt. Andersom betekent dit dat leerlingen die 
beter in staat zijn zelfstandig te werken waarschijnlijk ook 
meer (keuze)vrijheid aankunnen. We spreken dus van passende 
keuze(vrijheid) wanneer deze in overeenstemming is met de 
mogelijkheden van de leerlingen. 

Klein beginnen
Om leerlingen (en jezelf) te laten wennen aan deze aanpak kan 
je overwegen om niet direct de hele les te richten op zelfregu-

latie. Het format in figuur 3 kan helpen om tot een ontwerp te 
komen voor een deel van de les. In dit voorbeeld wordt uitge-
gaan van een les freerunning gegeven in drievakken, waarbij 
er in één van de vakken expliciet is aandacht voor zelfregulatie. 
Ook is te zien dat de vaardigheid reflecteren centraal staat en 
dat er drie niveaus zijn waarop leerlingen de oefening kunnen 
uitvoeren. Wat verder opvalt is dat de docent klassikaal vragen 
stelt om leerlingen aan te zetten tot reflectie. 

Een vervolgstap zou kunnen zijn dat je leerlingen laat oefenen 
met meerdere stappen uit de cyclus. Dit kun je bijvoorbeeld 
doen door leerlingen te bevragen op hun aanpak en het 
behaalde resultaat (evalueren). Een andere mogelijkheid is 
meer (keuze)vrijheid bieden. Dit kan je o.a. doen door leerlin-
gen te laten kiezen uit verschillende oefeningen en/of te laten 


Figuur 3
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Figuur 4


Figuur 5

bepalen hoeveel tijd ze aan de oefening willen besteden. Op 
deze wijze kan je steeds meer vrijheid inbouwen passend bij 
het niveau van de leerling. Figuur 4 geeft inzicht in een aantal 
do’s en don’ts afgestemd op het zelfregulatieniveau van de 
leerling.  

Workshop 2 en 3: Begeleiden 
van zelfregulatie
Met alleen een lesopzet ben je er natuurlijk niet. Het bege-
leiden van zelfregulatie vraagt afstemming op het niveau van 
de leerling. In de tweede en derde workshop wordt hierop 
ingegaan door te oefenen met het stellen van de juiste vragen 
en scaffolding. Scaffolding heeft als doel om op maat te onder-
steunen en bestaat uit contingentie, fading en overdracht van 
verantwoordelijkheid (van der Pol et al., 2012). 

Contingentie: aansluiten op het niveau van de leerling door 
steeds goed te checken wat er speelt en de juiste strategieën in te 
zetten. Stel we geven een les volleybal over het bovenhands spe-
len en de aandacht van de les ligt op het reflectievermogen van 
leerlingen om hun eigen niveau in te schatten, dan zouden de 
volgende stappen doorlopen kunnen worden (zie ook figuur 5).

1  Het reflectieniveau achterhalen door in een gesprek of op 
papier te vragen naar het niveau van bovenhands spelen 
waarbij bijvoorbeeld 3 niveaus omschreven zijn. Er kan ook 
doorgevraagd worden waarom de leerling denkt dat niveau 
te hebben. Belangrijk hierbij is dat je zelf een beeld hebt van 
het volleybalniveau zodat je kan zien in hoeverre de reflectie 
overeen komt met de werkelijkheid. Met deze stap stel je een 
diagnose over het reflectievermogen van de leerling.

2  In de tweede stap check je even bij de leerling of jouw inter-
pretatie van zijn reflectie klopt: ‘dus als ik het goed begrijp 
denk je dat je niveau … hebt omdat …(reden)’

3  Als het niveau nog niet voldoende is, dan is het belangrijk 
om een hulpstrategie of interventie in te zetten. Denk aan 
het voordoen, het geven van een hint, instructie of feedback 
of het stellen van meer vragen: ‘heb je een idee wat je zou 
kunnen helpen om je niveau te bepalen’ of ‘we hebben 
i-Pads waarmee we een filmpje kunnen maken, zou je daar 
iets mee kunnen doen?’

4  Nadat de leerling iets doet met jouw hulpstrategie is het 
belangrijk om te checken of daarmee iets veranderd is in het 
niveau van reflecteren. Nee? Dan starten de stappen weer 
opnieuw. 
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Gerrit Kiekebos- LO docent Dollard 
College Woldendorp
De reden dat twee collega’s en ik deel hebben genomen aan het 
ondersteuningsaanbod was omdat we meer wilden leren over hoe we 
onze leerlingen zelfstandiger kunnen laten werken en verantwoordelijk 
kunnen maken voor hun eigen ontwikkeling. Uiteindelijk heeft dit 
aanbod mij geholpen in het op een andere manier kijken naar lesgeven 
en ben ik een andere insteek in mijn lessen gaan gebruiken. Ik ben 
oefeningen meer gaan indelen op niveaus en heb leerlingen de keuze 
gegeven waarmee ze aan de slag wilden. Ik ben leerlingboekjes gaan 
gebruiken waarin ze zelf doelen konden stellen en heb die  ook 
gebruikt om leerlingen te laten reflecteren op de les.  Verder ga ik nu 
veel meer het gesprek aan met leerlingen over hoe ze vonden dat iets 
ging, waar ze tegenaan liepen en wat de volgende keer anders kan. 
Uiteindelijk komt het er op neer dat ik bewuster ben geworden van 
het hele proces, wat ik daarin wil en hoe ik de leerlingen hierin kan 
betrekken. De cursus in zijn geheel heeft hier aan bijgedragen. Er zit een 
goede afwisseling tussen praktische tools en ervaringen en theoretische 
verdieping. Daarnaast was het erg prettig om met andere professionals 
beeldmateriaal te bespreken tijdens de workshops. Het terugkijken/
luisteren van eigen opnames zorgde ook voor meer bewustwording. 
Al met al sta ik nog aan de beginfase, maar zowel ik als mijn collega’s 
zijn gemotiveerd om hiermee door te blijven experimenteren. Voor mij 
was deze cursus leerzaam en ik zou deze dan ook zeker aanraden voor 
collega’s LO of collega’s in andere leergebieden.



2)  Overdracht van verantwoordelijkheid: de verantwoor-
delijkheid van het leerproces verschuift van de leerkracht 
naar de leerling. Waar in het begin de docent leerlingen 
aanstuurt op het stellen van doelen, het plannen en het 
evalueren en monitoren, zal dit op termijn steeds meer door 
leerlingen zelf gedaan moeten worden om echt over zelfre-
gulatie te kunnen spreken. 

Intervisie als extra oefening
Scaffolding, de juiste vragen stellen en daarmee passende 
begeleiding bieden aan leerlingen vraagt oefening. Intervisie 
is hiervoor een prima middel. In de cursus is hierom naast de 
centrale bijeenkomsten tweemaal een intervisie moment inge-
richt. Tijdens deze bijeenkomsten brengen deelnemers audio of 
video beelden mee die we in een wat kleinere setting (bijvoor-
beeld met de vakgroep) analyseren. Het doel hiervan is het 
bewust worden van eigen handelen maar ook het verzamelen 
van handelingsalternatieven/andere inzichten. 

Workshop 4: Visie op zelfregulatie
Als je besluit aan de slag te gaan met zelfregulatie zul je 
willen (en ook moeten) nadenken over wáárom je dit wilt. 
De kans is groot dat je daar niet meteen een eenduidig 
antwoord op hebt en dat het mogelijk zelfs juist een aantal 
vragen oproept. Mogelijke dillema’s die je hierin kunt ervaren 
zijn; “ben ik als docent vooral bezig met leerlingen beter 
leren bewegen of met zelfregulatie (leren leren)”? En wat 
is dan precies de plaats van zelfregulatie? Is dat een doel 
op zich of staat het ten dienste van beter leren bewegen? 
Verder zul je moeten nadenken over waar en hoe je in het 
curriculum zelfregulatie wilt laten terugkomen en of je de 
ontwikkeling van zelfregulatie bij je leerlingen wilt volgen. 
In de laatste bijeenkomst van de cursus is er aandacht voor 
het ontwikkelen van een visie op zelfregulatie binnen het cur-
riculum. Hiervoor hebben we als hulpmiddel het curriculaire 
spinnenweb van Van den Akker (2003) gebruikt. 

Wat je visie ook is, uiteindelijk willen we als vakdocenten LO 
een bijdrage leveren aan de kansen voor leerlingen om op een 
duurzame en plezierige wijze deel te kunnen nemen aan sport 
en bewegen. Wij zijn ervan overtuigd, mede door ons onder-
zoek, dat deze aanpak daarbij kan helpen. 

Onderzoek
Zoals eerder aangegeven: in de laatste fase is het ondersteu-
ningsaanbod aan een groep van twaalf gymdocenten en trai-
ners aangeboden. Vooraf en na afloop werden de leerlingen 

of pupillen van deze trainers bevraagd op het gedrag van 
hun docent of trainer, om het effect van het ondersteunings-
aanbod in kaart te brengen. Dit werd gedaan aan de hand 
van de Pedagogical Practices Inventory (PPI): deze vragenlijst 
brengt de score op vijf docentvaardigheden in kaart (zie 
tabel 1). Om zelfregulatie goed te kunnen ondersteunen, 
zijn àlle vaardigheden van belang, en zal een docent deze 
inzetten, afhankelijk van wat de leerling of sporter op dat 
moment nodig heeft. Ofwel, de docent is goed in staat om 
te scaffolden.

Na afloop van het volgen van het ondersteuningsaanbod, 
waren de scores op alle vaardigheden bij de groep als geheel 
gestegen ten opzichte van de voormeting. Voor schaal 5 
“de zelfstandige leerling stimulerende docent” was deze 
toename significant: docenten waren beter dan voorheen in 
staat om als facilitator voor de groep te gaan staan, en meer 
bij de leerlingen te laten. Veel van de deelnemende docenten 
herkenden dat ze zich op dit vlak hadden ontwikkeld: “ik 
was vrij sturend van mezelf en dit heeft geholpen om er op 
een andere manier tegenaan te kijken en een andere insteek 
in de lessen te gebruiken’. Alle deelnemers gaven aan dat ze 
handvatten hadden gekregen om hun lessen meer in te rich-
ten op een manier waarbij zelfregulatie een plek kon krijgen. 
Ook in de interviews die aanvullend met leerlingen werden 
gehouden kwam dit beeld naar voren: “hij heeft nu meer het 
overzicht, hij kijkt overal een beetje rond en hij geeft meer 
informatie. Want eerst stond je in een rijtje en dan wachtte 
hij tot jij was, maar nu is hij vrij en geeft hij meer informatie’.

De cursus “zelfregulatie  ontwikkelen in bewegingsonderwijs 
en sport” is opgenomen in het leven lang leren programma 
van de Hanzehogeschool Groningen. Wil je meer weten, kijk 
dan op de volgende website:

https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/gezondheid/insti-
tuut-voor-sportstudies/opleidingen/voor-professionals/
cursusaanbod-lll 
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Tabel 1: Pedagogical Practices Inventory

Schaal Uitleg Voorbeeld

1. De docentgestuurde docent Deze docent vertelt ons hoe we de activiteit moeten 
uitvoeren

2.  De op actieve inhouds- 

verwerking gerichte docent

Deze docent kijkt samen met ons of we de betekenis van 
woorden nog weten die we eerder hebben geleerd

3. De ondersteunende docent Gericht op het aanleren van leerstrategieën; 
cognitief en motivationeel

Bij nieuwe lesstof vraagt deze docent ons wat we al 
weten over het onderwerp

4. De regulatiegerichte docent Stimuleren van de leerstrategie; meer overlaten 
aan de leerling, tevens affectie

Deze docent vraagt ons hoe we zelf denken een opdracht 
op een goede manier aan te pakken

5.  De zelfstandige leerling  

stimulerende docent

Docent is ‘facilitator’ Bij deze docent denken we als leerlingen zelf na over de 
bedoeling van een opdracht




Voorbeeld van zelf ontwikkeld materiaal om leerlingen inzicht te geven in hun niveau en doelen te laten stellen
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