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Introductie Quiz(je)  Beetje 
theorie 

Praktijk  Gesprek 



Zelfregulatie; Wat doe je al?

Waar heb je (on)bewust al 

aandacht voor?





Zelfregulerend leren, waarom 

eigenlijk? 

Wat vind jij? 



61-3-2019 Titel presentatie (via kop- en voettekst)

Waarom eigenlijk zelfregulatie? 

Uit onderzoek blijkt dat ook jongere kinderen in staat zijn tot zelfregulatie 

(Perry, 1998; Perry et al., 2002; Perry et al., 2004) en dat het belangrijk is 

om hier reeds vanaf de basisschool aandacht aan te besteden (Willoughby

et al., 1999)



71-3-2019 Titel presentatie (via kop- en voettekst)

Waarom dan de sportcontext “gebruiken”.



Herkennen van zelfgestuurd leren 



Zelfregulatieniveau
Dit niveau wordt bereikt als de leerling zijn lerende prestaties

systematisch kan aanpassen aan veranderende omgevingen. Aandacht 
verschuift steeds meer van proces naar het resultaat (omdat het proces

al beheerst wordt)

Leerling is in staat om strategieën aan te passen op basis van 
behaalde resultaten. Voorbeelden van omgeving in het vak L.O.; 

Een spel les versus turn les of het schoolplein

Zelfbeheersingsniveau

Binnen deze fase kunnen leerlingen de vaardigheid toepassen
zonder aanwezigheid van het rolmodel

Een leerling die zelfstandig een moeilijkere oefening kiest omdat
hij het niveau van de vorige oefening beheerst.  Focus ligt nog op 

goed het doorlopen van het zelfregulatie proces

Imitatieniveau

Dit niveau wordt bereikt als de leerling erin slaagt het gedrag van 
het model na te streven mét hulp van het docent. 

Exacte imitatie hoeft niet, streef naar een zo goed mogelijke
benadering. Voorbeeld; , hard op mee redeneren bij het geven

van een voorbeeld, Hard op benoemen wat je een volgende keer
beter kan doen

Observatieniveau

Vaardigheden afleiden door te observeren en luisteren naar
instructie

De leerling kan benoemen wat hij de docent (of een andere
leerling) ziet doen. Een voorbeeld kan zijn; docent die volhard in 

het uitvoeren van een oefening, 

Verschillende niveaus van zelfregulatie



‘modeling’ en ‘scaffolding’

Essentieel!

Bij ‘modeling’ toont de leerkracht strategieën voor en verwoordt hierbij 

zijn denkproces (Zimmerman, 2000). 

‘Scaffolding’ gaat hiermee gepaard. Dit houdt in dat de leerkracht de 

ondersteuning van de leerling tijdens het leerproces stapsgewijs 

afbouwt (Boekaerts, 1997; Lombaerts, Engels, Athanasou, 2007; Paris 

& Paris, 2001; Perry, 1998; Torrano Montalvo & González Torres, 2004). 

Leerlingen hebben baat bij uitgewerkte voorbeelden. Niet alleen bij 

uitvoering van de oefening (plaatje) maar juist ook in denkprocessen



Stimuleren van zelfregulatie wat zegt de 

literatuur?

• Procesgeörienteerd lesgeven (Vermunt, 1993)

• Externe regulatie gedeelde regulatie interne regulatie 

• Scaffolding in docent-leerling interactie (van de Pol et al., 2010)

• Power of feedback (Hattie en Timperley, 2007)

111-3-2019 Titel presentatie (via kop- en voettekst)

Een expert denkt anders dan een beginner









Je wilt de ervaren lesopzet beter/meer geschikt maken om leerlingen te kunnen 

laten oefenen met zelfregulatieve vaardigheden. Hiervoor zijn er uiteraard een 

hoeveelheid aan opties. Hieronder staan er een aantal geformuleerd. Kies één 

van de onderstaande opties en ga aan de slag!

A) Ontwerpen/aanpassen van de lesopbouw & het inzetten van de 

beschikbare leermiddelen. 

Bedoeling; ontwerp de les zodanig dat leerlingen de mogelijkheid hebben om 

gericht en effectief te oefenen met zelfregulatieve vaardigheden.

B) Ontwerp 8 uitvoeringniveaus (toenemend in complexiteit) voor één of 

meerdere oefeningen.

Bedoeling; maak voor leerlingen per oefening inzichtelijk welke 

uitvoeringniveaus er zijn. 

C) Formuleren van efficiënte feedback  

Bedoeling; Formuleer (letterlijke) feedback (vooraf, tijdens en na) gericht op het 

ontwikkelen van zelf regulatieve vaardigheden van leerlingen. 



Focus op zelfregulerend leren, 

Moet en kan dat dan bij álle 

leerlingen? 

Wat vind jij? 



Voorbeelden



Wat is er al ontwikkeld? 

18

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-

ageing/interventiemateriaal-goalkeeper

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing/interventiemateriaal-goalkeeper


Code Inhoud Voorbeeld van gesproken tekst 
Complimenten  Opmerkingen van de docent waarbij hij zicht positief uit naar 

een leerling of meerder leerlingen
 Wat een nette uitvoering, Piet!
 De manier waarop jullie dat samen hebben gedaan is 

hartstikke goed.
Reflecteren  Opmerkingen van de docent gericht op reflectie Wat kan je al goed binnen deze oefening?

Hoe komt het dat je dit al goed kan?
Wat kan je nog niet zo goed van deze oefeningen?

Doelen stellen  Opmerkingen van de docent gericht op het stellen van 
doelen

Wat wil je binnen deze oefening bereiken?
Aan welke techniek zou je de komende periode willen 

werken?
Plannen  Opmerkingen van de docent gericht op het plannen  Hoe ga je dit aanpakken?

 Als je denkt aan je doel, welke stappen ga je dan 
ondernemen om deze te bereiken?

 Waar ga jij volgende week specifiek mee bezig?
Monitoren Opmerkingen van de docent gericht op monitoren  Hoe gaat het met het werken aan het doel?

 Wat kan er beter?
Evalueren Opmerkingen van de docent gericht op evaluatie  Hoe is het gegaan?

 Wat was je aanpak?
 Wat wilde bereiken binnen deze oefening?

Self-Efficacy  Opmerkingen van de docent die te maken hebben met het 
vertrouwen van de student over zijn eigen capaciteiten

Ik denk dat jij de capaciteiten bezit om dit te bereiken, denk 
jij dat ook?

Inzet  Opmerkingen van de docent gericht op de inzet van de 
leerling

Hoe hard heb je je best gedaan voor dit onderdeel?

Instructiestijlen Instructiestijlen
Directe instructie  De docent instrueert de leerling  Jij gaat nu dit doen
Vraag gestuurd  De docent vraagt de leerling naar informatie, in plaats van 

dat hij zegt hoe het moet
 Hoe denk jij dat het moet?
 Waar ken je dit nog meer van?



Vragen? 

& alvast

Hartstikke bedankt! 


