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Leerlingen van nu zullen hun werk in steeds veranderende omstandigheden gaan doen, 

met daarbij horende eisen van werkgevers. Het onderwijs kan daarom niet voorbijgaan 

aan het belang van zelfregulerend leren van leerlingen. Algemeen wordt aangenomen 

dat de docent een belangrijke rol kan spelen in het stimuleren van de ontwikkeling van 

zelfregulerend leren, bijvoorbeeld door leeromgevingen te organiseren waarin leerlingen 

ervaringen opdoen met verschillende leervaardigheden. Toch is niet veel bekend over 

hoe docenten in het voortgezet onderwijs, binnen de lespraktijk, de ontwikkeling van 

zelfregulerend leren ondersteunen en stimuleren. Het onderzoek beschreven in dit 

proefschrift wil daarom inzicht verschaffen in regulatie-activiteiten van docenten1 

gerelateerd aan het zelfregulerend leren van leerlingen.

Het meten van regula  e-ac  viteiten van docenten

Om regulatie-activiteiten van docenten te onderzoeken is er een leerlingperceptie-

vragenlijst, de Pedagogical Practices Inventory (PPI), ontwikkeld. Er is voor gekozen om 

docentactiviteiten in eerste instantie met behulp van leerlingpercepties in kaart te brengen. 

Vanuit constructivistisch oogpunt is het namelijk de perceptie van de leerling die het 

effect van instructies op het leren bepaalt. Daarbij kunnen percepties van leerlingen op 

een relatief gemakkelijke manier geïnventariseerd worden, hetgeen ze nuttig en bruikbaar 

maakt voor grootschalige studies. Met behulp van de PPI zijn regulatie-activiteiten van 

docenten van verschillende vmbo-groen-scholen in kaart gebracht.

De betrouwbaarheid van de PPI werd onderzocht binnen een grootschalig vragenlijst-

onderzoek. De resultaten gaven goede interne betrouwbaarheid van de vijf subschalen van 

de PPI aan, wat inhoudt dat we de PPI als een betrouwbare vragenlijst kunnen beschouwen 

om regulatie-activiteiten van docenten te meten. De externe validiteit van de PPI is 

onderzocht door vragenlijstgegevens te vergelijken met observatiegegevens. Resultaten 

lieten zien dat leerlingpercepties en observaties tot op zekere hoogte hetzelfde meten, 

maar dat resultaten van beide onderzoeksmethoden ook een verschillende betekenis 

hebben. Daarom is er binnen het onderzoek in dit proefschrift voor gekozen gebruik te 

maken van zowel leerlingpercepties als observaties, en daarnaast de beide methoden 

gedeeltelijk te combineren. 

1 We zijn van mening dat leerac  viteiten al  jd door leerlingen zelf uitgevoerd worden, en dat docenten 
ac  viteiten kunnen uitvoeren die leerlingen in staat stellen hun eigen leerac  viteiten te reguleren. Als 
we dus spreken over ‘regula  e-ac  viteiten van docenten’ bedoelen we daarmee ‘docentac  viteiten om 
leerlingen hun leerac  viteiten te laten reguleren’.  
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Soorten regula  e-ac  viteiten van docenten en de lesprak  jk

Binnen de literatuur worden verschillende soorten2 regulatie-activiteiten van docenten 

onderscheiden: externe, gedeelde en interne regulatie-activiteiten. Het is echter niet 

bekend in hoeverre de onderscheiden soorten, die gerelateerd zijn aan een geleidelijke 

overgang van docentregulatie naar zelfregulatie door leerlingen, in de lespraktijk 

voorkomen. De PPI werd gebruikt om te onderzoeken of docenten van elkaar verschillen 

voor wat betreft de soorten regulatie-activiteiten die ze uitvoeren. Resultaten van 

ons onderzoek lieten zien dat docenten in de lespraktijk externe, gedeelde en interne 

regulatie-activiteiten combineren. In het licht van de schalen van de PPI betekent dit 

dat docenten bijvoorbeeld de volgende regulatie-activiteiten combineren: vertellen, 

instrueren (‘Deze docent geeft precies aan hoe we ons schoolwerk kunnen verbeteren’), 

ondersteunen, stimuleren (‘Deze docent helpt ons zelf oplossingen te bedenken als we 

tegen moeilijkheden aanlopen’) en faciliteren van zelfregulatie door leerlingen (‘Bij deze 

docent denken we als leerlingen zelf na over wat wij al van een nieuw onderwerp afweten’). 

Deze bevinding suggereert het voorkomen van een meer geïntegreerde lespraktijk dan 

zoals wordt weergegeven in modellen waarin de verschillende soorten aan activiteiten 

van elkaar worden onderscheiden.   

De resultaten van het onderzoek lieten verder zien dat docenten van elkaar verschillen 

met betrekking tot de mate waarin ze die combinatie aan regulatie-activiteiten vertonen: 

in geringe, gemiddelde of hoge mate. De laatste groep docenten, bijvoorbeeld, combineert 

externe, gedeelde en interne regulatie-activiteiten, en laat al deze verschillende regulatie-

activiteiten in hoge mate zien. Op basis van dit resultaat hebben we binnen ons onderzoek 

drie groepen docenten onderscheiden.  

Om te onderzoeken of observatoren docenten in dezelfde groepen indelen als die 

waren verkregen op basis van leerlingpercepties, zijn 12 docenten (vier uit alle drie 

onderscheiden groepen), gedurende een lesuur gefilmd. Vervolgens zijn de opgenomen 

lessen door twee onafhankelijke observatoren geëvalueerd met behulp van een observatie-

instrument. Dit instrument bevatte vijf categorieën afgeleid van de vijf subschalen van 

de PPI. Nadat de observatoren de lessen hadden geobserveerd en geëvalueerd, werd 

ze gevraagd de docenten in een van de drie onderscheiden groepen in te delen. Het 

bleek dat observatoren de docenten in dezelfde groepen indeelden als op basis van 

leerlingpercepties.      

2 Met soorten regula  e-ac  viteiten bedoelen we externe, gedeelde en interne regula  e-ac  viteiten. 
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Instruc  evormen en componenten van zelfregulerend leren 

Om meer inzicht te krijgen in regulatie-activiteiten van docenten tijdens de les in relatie tot 

het zelfregulerend leren van leerlingen, zijn van acht van de 12 docenten de opgenomen 

lessen verder onderzocht. Voor dit onderzoek werd een nieuw observatie-instrument 

ontwikkeld, waarin drie componenten van zelfregulerend leren (metacognitie, motivatie en 

gedrag) gecombineerd werden met drie instructievormen3 waarin docenten de genoemde 

componenten kunnen reguleren (directe instructie, instructie met uitleg, vragend). Binnen 

de observaties werden verbale eenheden gecategoriseerd op basis van transcripten van 

de regulatie-activiteiten van de docent. 

Uit de resultaten van dit observatieonderzoek bleek dat verreweg de meeste regulatie-

activiteiten van docenten gericht zijn op ‘gedrag’, en minder op ‘metacognitie’ en ‘moti-

vatie’. De docenten maakten veelal gebruik van directe instructie: ze waren vooral bezig 

met instrueren van leerlingen, ze te vertellen dat ze leeractiviteiten moesten uitvoeren, 

en hoe dat moest gebeuren. Docentinstructies gingen nauwelijks gepaard met uitleg, en 

ook werden leerlingen weinig bevraagd op hun leeractiviteiten. 

Uit eerder onderzoek met de PPI bleken docenten te kunnen worden ingedeeld in 

drie groepen op basis van de hoeveelheid regulatie-activiteiten die ze uitvoeren. Binnen 

het observatieonderzoek is ook onderzocht of de twee meest contrasterende groepen – 

docenten die de combinatie aan regulatie-activiteiten in mindere mate uitvoeren en zij 

die dat in hoge mate doen – van elkaar verschillen voor wat betreft de componenten van 

zelfregulerend leren die ze binnen hun regulatie-activiteiten laten zien, en/of de manier 

waarop ze die activiteiten uitvoeren. 

Vergelijking van de beide groepen liet verschillen zien voor de component ‘motivatie’ 

en voor de categorie ‘motivatie door middel van directe instructie’. Bij nader onderzoek 

bleek echter dat bijna de helft van de scores in de genoemde categorie toe te schrijven 

was aan dezelfde docent. De betreffende docent die op basis van leerlingpercepties 

wel een goede vertegenwoordiger van de groep is, bleek op de scores binnen de 

observatiecategorieën van de andere docenten binnen de groep te verschillen. Dit 

betekent dat we voorzichtig moeten zijn in het interpreteren van de gevonden verschillen 

als verschillen tussen de twee groepen docenten.   

3 De term ‘instruc  evorm’ kan in deze context opgevat worden als een vorm waarin de docent (de compo-
nenten van zelfregulerend leren) kan instrueren. 
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Regula  e-ac  viteiten van docenten en leeropbrengsten van leerlingen

Binnen het huidige onderzoek hebben we naast inzicht in regulatie-activiteiten, ook 

gezocht naar de relatie tussen regulatie-activiteiten van docenten en de door leerlingen 

ervaren leeropbrengsten. Aan de hand van de PPI werden docentactiviteiten van 170 

docenten binnen het voortgezet beroepsonderwijs (vmbo) in kaart gebracht. Daarnaast 

beantwoordden de leerlingen vragen over hun eigen leeropbrengsten en over het al dan niet 

aardig vinden van de docent. Omdat factoren als geslacht van de docent, leeftijd en aantal 

jaren onderwijservaring van invloed zouden kunnen zijn op de door leerlingen zelf ervaren 

leeropbrengsten, hebben we aanvullend deze gegevens bij de docenten zelf opgevraagd.   

Resultaten lieten zien dat de regulatie-activiteiten van docenten voor 78 procent de 

variantie in door leerlingen ervaren leeropbrengsten verklaren. Hiervan is twee derde 

deel een gemeenschappelijk effect met de variabele ‘aardig vinden van de docent’. 

Het geslacht van de docent bleek geen effect te hebben op de door leerlingen ervaren 

leeropbrengst. Leeftijd van de docent en het aantal jaren onderwijservaring bleken sterk 

samen te hangen, waarbij de leeftijd een significante relatie had met leeropbrengsten. 

Tenslotte bleek het effect van leeftijd op de ervaren leeropbrengst samen te gaan met 

aardig vinden. Op basis van de gegevens binnen ons onderzoek kunnen we stellen dat 

oudere docenten minder aardig gevonden worden dan jonge docenten en dat leerlingen 

bij oudere docenten minder leeropbrengst rapporteren.             

Conclusie

Binnen het onderwijs wordt het steeds belangrijker gevonden dat leerlingen zelf hun leren 

reguleren. Leerlingen die in staat zijn hun leergedrag te reguleren en aan te passen aan 

steeds veranderende omstandigheden, leren efficiënter en halen betere studieresultaten. 

Het onderzoek binnen dit proefschrift geeft zicht op regulatie-activiteiten van vmbo-

docenten, gerelateerd aan zelfregulerend leren van leerlingen. De belangrijkste bevinding 

van ons onderzoek is dat docenten binnen lessen niet het een (bijvoorbeeld instrueren) of 

het ander (bijvoorbeeld stimuleren van zelfregulerend leren door leerlingen) doen, maar 

dat ze verschillende regulatie-activiteiten combineren. Dit betekent dat het stimuleren 

van zelfregulerend leren niet een kwestie is van overgaan naar een andere vorm van 

regulatie-activiteiten, maar dat zowel docenten als leerlingen kunnen profiteren van 

uitbreiding van het handelingsrepertoire van docenten, waarbij docenten vaardig worden 

in het uitvoeren van de verschillende regulatie-activiteiten.
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Ons observatieonderzoek toonde aan dat weinig regulatie-activiteiten van docenten 

gericht zijn op ‘metacognitie’ en ‘motivatie’ als componenten van zelfregulerend leren. 

Ook laten docenten veelal directe instructie zien, zonder uitleg over het hoe en waarom 

van door leerlingen uitgevoerde leeractiviteiten. Tenslotte bleek dat docenten leerlingen 

weinig bevragen op hun leeractiviteiten. Deze resultaten kunnen betekenen dat docenten 

het moeilijk vinden binnen hun lessen de componenten van zelfregulerend leren een plek 

te geven. Voor docentenopleidingen en professionaliseringsprogramma’s voor docenten 

betekent dit, dat ze meer aandacht moeten schenken aan toepassing van inzichten over 

zelfregulerend leren. Verder onderzoek bij docenten die erin slagen de combinatie van 

de verschillende regulatie-activiteiten in hoge mate uit te voeren, kan daarbij helpen. 

Deze docenten kunnen een voorbeeld zijn voor docenten die niet weten hoe ze vorm 

moeten geven aan het reguleren van leeractiviteiten van leerlingen. Wellicht helpt het 

docenten te weten dat het gewenste handelingsrepertoire voor een deel gevuld is met 

regulatie-activiteiten die ze al uitvoeren. Dit zou wel eens een geruststellende gedachte 

kunnen zijn in de hectiek van het dagelijkse werk: leerlingen toerusten voor het leven in 

een steeds veranderende samenleving.






