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Zelfregulatie in het vmbo

Zelfregulatie
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Aanbod

Het kind
Er wordt onvoldoende aangesloten bij de behoefte van
alle leerlingen 1, 2

Kind
omgeving

Leerkracht

Zelfregulatie is de mate waarin een individu in staat is om
zelfstandig, doelbewust en efficiënt te leren door het gebruik van
verschillende vaardigheden₁(Jonker, 2011; Zimmerman, 2006)

Kinderen die meer mogen reguleren en zich meer
gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd 3,4
Bronnen:
1. Breedveld, 2010; 2. Stegeman, 2007; 3. Van den Berghe, 2014; 4. Van Aart, 2015
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Interventie: SEU + zelfregulatie judo
•

Sport Educatie Unit
– Gebaseerd op spelthema’s
– Sportechte vormen
– 3 lessen + afsluitend evenement

•

Zelfregulatie
– Kiezen van eigen doelen op niveau
– Leskaarten
– Ondersteunend leerkrachtgedrag (scaffolding)
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1. Samen spelen
 Bal raken
 Bal overspelen
 Bal overspelen onder druk

 Bal raken
 Bal overspelen
 Bal overspelen onder druk

 Bal raken
 Bal overspelen
 Bal overspelen onder druk
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Docentondersteuning
• Hoe begeleid je?
• Welke lesinhouden zijn passend?
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Onderzoeksvragen
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Methode
• Kwalitatieve analyse audio-opname
– Pre- en postcodering

1. Is er in de lessen floorball en zelfverdediging (judo) sprake van een manier van
lesgeven waarbij zelfregulatie meer aan de orde komt dan in de reguliere lessen?
2. Hoe worden de lessen ervaren door de leerlingen?
3. Hoe ervaren de docenten het geven van de methode en wat zijn cruciale
succes- en faalfactoren?

• Interview leerlingen, docenten
- zelfregulatie, lessenreeks, bruikbaarheid, motivatie
- lessenreeks, motivatie, eigen gedrag, docent gedrag
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Code

Resultaat audio opnames

Aantal opmerkingen
zelfregulerende lessen

Aantal opmerkingen
reguliere lessen

Verschil

Interviews leerlingen en docent
Ervaringen docenten:
Geïnspireerd
door geven van60 de lessen
88
motivatie sport neemt toe
Moeite met
Gericht op anderen16 vertrouwen geven
18

Opmerkingen van de docenten, 2e les
90

Prettige omgang met elkaar

80
70

Helpen

60

126

48

28

-2
78

18
3
15
Ervaringen van leerlingen;
– ervaren zelfstandigheid en vrijheid als positief, kaarten soms als te
Houden aan de afspraken
17
20
moeilijk 37
– ervaren veranderende rol van docent
Complimenten
31
11
10
– Lessen floorball geschikter dan judo
Omgaan met lastige situaties

50
40
30
20
10
0
Verwijzingen naar
leskaarten

Complimenten

Stimuleren
zelfregulatie
interventie

Vraaggestuurde
instructie

Directe instructie

controle
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Onderzoek 2016-2018
•
•
•
•
•

Meer lessen met leerlingen maken
Trainingen docent gedrag
Variatie in koppeling met beelden
Observatie-instrument voor het meten van op zelfregulatie gericht op
lesgeven.
Koppeling van zelfregulatie met andere lessen en met leefstijl
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