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Samenvatting
De Self-determination theory van Deci & Ryan (2000) beschrijft drie basisbehoeften die de motivatie
kunnen bevorderen, namelijk competentie, verbondenheid en autonomie. Volgens Behets (2011)
neemt de motivatie toe wanneer de docent de autonomie bij de leerling bevorderd. In dit artikel is
onderzoek gedaan naar de basisbehoeften van de mens en de Divergent discovery style volgens het
leerlinggestuurde onderwijsstijl van Mosston.
Het onderzoek is uitgevoerd bij de leerlingen van het Insula College te Dordrecht. Aan de
controleklas werd op de gebruikelijke manier lesgegeven. De interventieklas heeft les gekregen
volgens de Divergente discovery style.
Na het invullen van de BPN-PE vragenlijst kan gezegd worden dat binnen de interventieklas de drie
psychologische basisbehoeften zijn gestegen. Binnen de controleklas is alleen de basisbehoefte
competentie gestegen. De basisbehoeften autonomie en verbondenheid lieten een lichte daling zien.
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het gebruik van de Divergent discovery style een
positief effect heeft op de autonomie van de leerlingen. Maar de prestatieprogressie van de
leerlingen minder ondersteund wordt. De Divergent discovery style is geschikt om de leerlingen meer
plezier te laten ervaren binnen de onderdelen salto voorover en handbal binnen de lessen
lichamelijke opvoeding.
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De zelfontdekking naar de psychologische
basisbehoeften
Binnen mijn stageschool kampen wij met het
probleem dat een steeds groter groeiend
aantal leerlingen ongemotiveerd naar de
lessen LO komen. Dit is te herkennen aan het
groot aantal leerlingen die telkens hun
gymkleren vergeten of duidelijk niet
gemotiveerd zijn om intensief te bewegen.
De docenten op het Insula College werken
vanuit een technisch gerichte benadering,
alle lessen zijn dan ook ingericht volgens het
leraar gestuurd lesgeven. Uit onderzoek van
Deci en Ryan (2000) blijkt dat de
basisbehoeften van de mens de factoren zijn
van het bewerken van de motivatie. Dit
onderzoek zal uitwijzen of de basisbehoeften
van de mens positief bewerkt wordt door het
toepassen van leerling gestuurd lesgeven
binnen mijn lessen.
Door: Stefan Soeteman
Motivatie
Binnen het onderwijs moeten leerlingen zich
kunnen focussen op de uit te voeren taak om
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Motivatie zorgt voor het ontstaan of het
nalaten
van
bepaald
gedrag.
Een
gemotiveerde leerling zal zich daardoor beter
kunnen focussen dan een ongemotiveerde
leerling. Om deze redenen is motivatie
belangrijk binnen het onderwijs (Klomp,
Kloosterman & Kuijvenhoven, 2002; van der
Moore-van Meel, 2011)
Basisbehoeften
Deci en Ryan (2000) maken onderscheid
tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Er
wordt gesproken over extrinsieke motivatie
wanneer er voldoening wordt gehaald uit de
beloning of als er sprake is van ‘moeten’. Als
de persoon voldoening haalt uit interesse of

wanneer het als plezierig wordt ervaren, is er
sprake van intrinsieke motivatie. (Deci & Ryan,
2000; Iserbyt & Behets, 2008). Uit onderzoek
blijkt dat intrinsieke motivatie ontstaat vanaf
de geboorte. Het wordt gezien als een
natuurlijke motivatie dat aansluit bij de drie
basisbehoeften van de mens (Deci & Ryan,
2000)
Docenten hebben een belangrijke rol binnen
de motivatie van de leerlingen. De Selfdetermination theory (SDT) van Deci & Ryan
(2000) beschrijft drie basisbehoeften die de
motivatie kunnen bevorderen, namelijk
competentie, verbondenheid en autonomie.
Volgens de SDT is het belangrijk dat leerlingen
zich
competent
voelen
en
meer
zelfvertrouwen opbrengen. Er wordt voldaan
aan deze behoefte, als een docent LO zijn
vertrouwen aanreikt in de capaciteit van de
leerling om te slagen voor zijn vak.
Verbondenheid staat voor positieve relaties
aangaan met de docent en de klas en
geaccepteerd worden door leeftijdsgenoten
(Vansteenkiste, Verstuyf, Soenens & Neyrinck,
2009). Ter afsluiting speelt autonomie een
belangrijke rol. Volgens Vansteenkiste,
Soenens, Sierens, en Lens (2005) neemt de
autonomie onder de leerlingen toe wanneer
zij het gevoel krijgen dat zij inspraak hebben
op hun eigen leerproces. Volgens Remans
(2005) is autonomie dat wat wij met onze
vrijheid kunnen doen. Wanneer de ruimte van
onze vrijheid effectief wordt benut om
volgens eigen inzichten te leven.
Verschuiving
binnen
het
onderwijs
Volgens Behets (2011) neemt de motivatie
toe, wanneer de docent de autonomie bij de
leerling bevorderd. Uit onderzoek blijkt dat
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een leerlinggerichte benadering vereist is
wanneer de docent de intrinsieke motivatie
wilt ‘triggeren’ (Behets, 2011; Mosston &
Ashworth, 2008).
Binnen het huidige onderwijs vindt er een
verschuiving plaats van het leraar gestuurd
lesgeven naar het leerling gestuurd lesgeven,
dat overeen komt met de volgende
leertheorieën. Dat van het behaviorisme naar
het cognitivisme naar het contructivisme
(Behets, 2011). Volgens Case en Bereiter
(1984) staat behaviorisme voor het aanleren
van gedrag door middel van belonen en
straffen. Het cognitivisme heeft zijn bijdrage
gehad binnen het kennisverwerkingsproces.
Nieuwe informatie moet aansluiten bij reeds
aanwezige kennis van de leerlingen, anders zal
het snel vergeten worden (Andrews &
Goodson, 1980). Volgens Lowyck (1998) staat
constructivisme voor het verwerken van
kennis en vaardigheden als gevolg van denk
activiteiten van de leerling zelf en niet door
directe instructie van de docent.
Boekaerts en Simons (2012) delen de
bevindingen van Behets, maar stellen dat het
schakelen tussen docent gestuurd onderwijs
en
leerling gestuurd onderwijs als
noodzakelijk wordt geacht. In de beginfase
van het leerproces is directe instructie gepast,
zodat je later kunt schakelen naar het
zelfstandig leren (Boekaerts & Simons, 2012;
Van der Loo, 2009)
Lesgeefstijlen
Leerling gestuurd lesgeven draagt bij aan de
autonomie van de leerling. Dit komt doordat
er genoeg ruimte wordt geboden om eigen
leerdoelen te ontwerpen, ook kunnen de
leerlingen het leerproces zelf reguleren en
bewaken (De Kock, Sleegers & Voeten, 2004;
Simons, Van der Linden & Duffy, 2000).

gestuurd tot leerling gestuurd. In bijlage I
staan alle lesgeefstijlen verder uitgewerkt.
Binnen dit onderzoek wordt er gewerkt met
de Divergent discovery style. De Divergent
discovery style behoort binnen het leerling
gestuurd lesgeven. Er wordt voldaan aan deze
stijl wanneer de leerlingen antwoorden of
oplossingen bedenken voor de vragen en/of
problemen die de docent voorlegt. De
Divergent discovery style heeft een unieke
plek binnen het spectrum. Dit komt doordat
binnen deze stijl de leerlingen voor het eerst
zelf op zoek kunnen gaan naar meerdere
antwoorden voor een bepaald probleem. Deze
lesgeefstijl nodigt de leerlingen uit om hun
grenzen te verleggen (Spectrum of teaching
styles, 2012).
Dit
onderzoek
zal
de
volgende
onderzoeksvraag beantwoorden: “Welk effect
heeft een divergente lesgeefstijl op de
basisbehoeften van leerlingen op het Insula
College te Dordrecht’’.
Onderzoeksopzet
De doelstelling van het onderzoek was om
binnen de stageschool een lesgeefstijl te
onderzoeken dat invloed heeft op de
basisbehoeften van de mens, die ook de
verminderde motivatie van de leerlingen kan
tegen gaan. Hiertoe hebben twee vmbo-tl
klassen deelgenomen. De keuze is gevallen
door de samenstelling en de kenmerken van
de klassen en de tijdstippen waarop de
klassen
lichamelijke
opvoeding
werd
aangeboden. In tabel 1 worden beide klassen
weergegeven

Mosston en Ashworth (2008) beschrijven 11
lesgeefstijlen die verschillen van leraar
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Tabel 1: Overzicht onderzoekspopulatie
Kenmerken
Klas M2C
Klas M2A
Interventie
Controle
Aantal
26
28
leerlingen
Jongens
14
12
Meisjes
12
16
Culturele
7
5
achtergrond
allochtonen
allochtonen
19
23
autochtonen
autochtonen
Gymlessen
1 X per week
1 X per week
Tijdstip
Maandag
Maandag
gymlessen
08.30 – 10.10 10.30 – 12.10
Vakleerkracht 1 X per week
1 X per week

De interventie heeft acht lesuren geduurd,
verdeeld over vier blokuren en daarbij stond
het aanbieden van Divergent discovery style
centraal. Binnen de interventie zijn de
onderdelen salto voorover en handbal
aangeboden aan de leerlingen. Binnen de
Divergent discovery style is het van belang dat
de leerlingen zelf antwoorden of mogelijke
oplossingen bedenken voor de vragen of de
problemen die de docent aan de leerlingen
voorlegt. Door deze manier van werken zijn de
leerlingen zelf actief betrokken bij het
leerproces
(www.spectrumofteachingstyles.org).
Voor het in kaart brengen van de autonomie
onder de leerlingen is er gekozen voor de
BPN-PE vragenlijst uit het artikel van
Vlachoupoulos e.a. (2011). Het bestaat uit 12
vragen en is door de leerlingen te
beantwoorden op schaal, van 1 tot 5. De
vragenlijst is zowel voor als na de interventie
afgenomen bij beide groepen. Naast het
afnemen van de BPN-PE vragenlijst is er
gekozen voor een focusgroep, om naast
kwantitatieve resultaten ook kwalitatieve
resultaten te werven. Door het werven van
kwalitatieve resultaten kunnen meningen en
ervaringen van de onderzoekspopulatie in
kaart gebracht worden (Evers, 2007). Voor de

focusgroep is een gecontroleerde steekproef
verricht om de samenstelling te bepalen, met
als doel de betrouwbaarheid van het
onderzoek te waarborgen (Baarde & de
Goede, 2006). De samenstelling bestond uit
de twee minst gemotiveerde, de twee
gemiddeld gemotiveerde en de twee meest
gemotiveerde leerlingen. Een overige factor
waar rekening mee is gehouden is het geslacht
van de leerlingen, zodat de uitkomsten een
goede weergave geven van de totale
populatie.
In
bijlage
II
is
een
uitgebreide
onderzoeksopzet te vinden, waarin onder
andere ook wordt beschreven aan welke
voorwaarden is voldaan om dit onderzoek
betrouwbaar en valide maken.
Resultaten
In totaal is er data verzameld van 44 leerlingen
tijdens
acht
lesuren
LO.
In tabel 1 is te zien dat het gemiddelde gevoel
van autonomie voorafgaand aan het
onderzoek bij de interventiegroep lager ligt
dan bij de controlegroep. Na de interventie is
bij de interventiegroep het gemiddelde gevoel
van autonomie gestegen terwijl de waarde bij
de controlegroep is gedaald.
Tabel 1: Het gemiddelde gevoel van
autonomie tijdens de voor- en nameting
Groep
Interventiegroep

Voormeting
2,57

Nameting
3,10

Verschil
0,53

Controlegroep

2,78

2,76

0,02

De belangrijkste resultaten met betrekking tot
de basisbehoeften van de leerlingen zijn
weergegeven in figuur 2. Na de interventie is
de waarde van de basisbehoeften bij zowel de
interventiegroep als bij de controlegroep
gestegen. Bij de interventiegroep is het
gestegen met 0,38 en de controlegroep met
0,06. Naast de basisbehoefte autonomie, zijn
ook de basisbehoeften verbondenheid en
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competentie gemeten. Bij beide groepen is
ook de verbondenheid en competentie
gemeten. De interventiegroep liet bij beide
basisbehoeften een stijging zien, terwijl de
controlegroep wel een stijging liet zien binnen
de basisbehoeften competentie maar een
daling
binnen
de
basisbehoefte
verbondenheid. Dit gegeven is uitgewerkt in
figuur 2.
De resultaten uit de vragenlijst sluiten aan bij
de antwoorden uit de focusgroep. Uit de
antwoorden van de focusgroep kan
geconcludeerd worden dat de leerlingen de
lessen leuker zijn gaan vinden, vooral doordat
de leerlingen het gevoel hadden dat ze tijdens

de les meer zelf mochten beslissen. Ook met
betrekking op hun leerproces. Dit is te zien in
de volgende citaten uit de focusgroep. B: ‘’ik
vond de spelletjes met handbal super leuk,
omdat we zelf beslissingen mochten nemen.’’
I: ‘’ik vond de derde les van handbal leuk,
omdat ik het spelletje leuk vond en we ook zelf
konden beslissen voor hoeveel punten te
gingen door met 1 matje te werken of met 2
matjes.’’
In figuur 2 is naast de basisbehoeften ook de
standaarddeviatie
weergegeven.

Basisbehoeften voor-en nameting
5
4,5
4

3,5

Schaal

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Autonomie

Verbondenheid

Competentie

Voormeting Interventiegroep

2,57

3,75

2,58

Nameting Interventiegroep

3,11

3,93

3

Voormeting Controlegroep

2,78

3,66

2,76

Nameting Controlegroep

2,76

3,64

3,01

Figuur 3: Psychologische basisbehoeften voor-en nameting
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Discussie
en
conclusie
Dit is niet het eerste onderzoek in Nederland
waarin onderzoek is gedaan naar de
basisbehoeften van de mens. Uit de resultaten
van dit praktijkonderzoek wordt duidelijk dat
gemiddeld genomen de autonomie van de
leerlingen is gestegen na het uitvoeren van de
interventie. Mosston en Ashworth (2008)
stellen dat door Divergent discovery style de
leerlingen meer inspraak krijgen op hun eigen
leerproces gedurende de lessen. Volgens
Vansteenkiste, Soenens, Sierens, en Lens
(2005) neemt de autonomie onder de
leerlingen toe wanneer zij het gevoel krijgen
dat zij inspraak hebben op
hun eigen
leerproces. Het feit dat de autonomie onder
de leerlingen is toegenomen is op het eerste
gezicht wellicht te verklaren doordat
leerlingen ruimte ervaren waarin ze vrijheid
krijgen om hun vrijheid effectief te benutten
(Remans, 2005). Met zekerheid kan gezegd
worden dat naast het stijgen van de
autonomie,
ook
de
basisbehoeften
verbondenheid en competentie zijn gestegen
na het uitvoeren van de interventie. Gagné en
Deci (2005) beweren dat er een verband
bestaat tussen de drie psychologische
basisbehoeften. Wel wordt een ruime
spreiding
onder
de
antwoorden
geconstateerd. Er is echter weinig variatie.
Binnen een klas verschillen de leerlingen van
elkaar. De verschillen vertonen zich op
motorisch- , maar ook op cognitief- en sociaalemotioneel vlak. Door deze verschillen binnen
een klas kan de ruime spreiding wellicht
worden verklaard. Na het onderzoek kan
gezegd worden dat de interventiegroep de
lessen lichamelijke opvoeding beter zijn gaan
waarderen dan de controlegroep.
Uit
onderzoek van Deci en Ryan (2000) blijkt dat
wanneer leerlingen voldoening halen uit hun
interesse, de activiteit vaak als plezierig wordt
ervaren. Bij beide groepen is een nulmeting
gedaan waarbij de leerlingen de lessen een
cijfer konden geven. Uit de nameting is

gebleken dat bij de controlegroep het cijfer
iets gedaald is met 0,02 en bij de
interventiegroep is gestegen met 0,81. Een
verklaring voor dit gegeven kan wellicht
gevonden worden binnen de basisbehoeften
van de leerlingen. Uit de resultaten van de
vragenlijst is af te lezen dat de controlegroep
alleen een stijging heeft laten zien in de
basisbehoefte
competentie.
De
interventiegroep heeft een stijging laten zien
binnen alle basisbehoeften. Dit verschil kan
een mogelijke verklaring zijn voor dit gegeven,
want zoals eerder beschreven bestaat er een
verband tussen de drie psychologische
basisbehoeften (Gagné & Deci 2005). Voor de
toename van de basisbehoeften zijn meerdere
oorzaken te geven. De Kock, Sleegers en
Voeten (2004) stellen onder andere dat een
leerlinggestuurde lesgeefstijl bijdraagt aan de
autonomie van de leerling. Binnen de
Divergent discovery style werken de leerlingen
aan een bepaald probleem waarbij er
meerdere oplossingen bestaan (Spectrum of
teaching styles, 2012). Mogelijkerwijs heeft
dat een positieve invloed op de competentie
van de leerlingen. In de focusgroep hebben de
leerlingen ook bevestigd dat zij de lessen
leuker zijn gaan vinden en met meer plezier
naar de lessen komen. Echter door de
beperkte grootte van het onderzoek kunnen
er meerdere verklaringen gegeven worden
voor het verschil in waardering binnen beide
groepen. Zo kan er ook gesteld worden dat de
interventiegroep de activiteiten handbal en
salto voorover zelf erg leuk vonden en niet
zozeer de wijze waarop het is aangeboden.
Deze factoren zijn in dit onderzoek niet, of
slechts ten dele meegenomen. In de methode
staat beschreven dat 26 leerlingen van klas
M2C en 28 leerlingen van klas M2A had
moeten deelnemen aan het onderzoek. Door
afwezigheid van een aantal leerlingen tijdens
de interventielessen of bij het afnemen van de
vragenlijsten, zijn de resultaten gebaseerd op
21 leerlingen van klas M2C en 23 leerlingen
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van klas M2A. Deze beslissing is genomen om
de betrouwbaarheid van het onderzoek te
waarborgen. Uit eigen interpretatie is er een
verschil waargenomen binnen de totale
prestaties tussen de interventieklas en de
controleklas.
Na
de
lessenreeks
is
waargenomen dat de controleklas meer
progressie heeft geboekt op het aanleren van
de salto en het balspel handbal dan de
interventiegroep. Morgan, Sproule en
Kingston (2005) concludeerde uit hun
onderzoek dat de discovery style resulteerde
in minder prestatiegerichte onderwijs. Een
mogelijk verklaring voor dit gegeven kan zijn
de hoeveelheid feedback die de leerlingen
gedurende de lessen ontvangen. Ik ben van
mening dat binnen een docent gestuurde
lesgeefstijl, de leerlingen meer verbale of
visuele feedback ontvangen dan binnen een
zelf ontdekkende lesgeefstijl. Waarbij de
leerlingen door zelfontdekking zich de
beweging aanleren. Als er wordt ingezoomd
op de motorische leerfase waarin een leerling
zich kan bevinden, wordt er onderscheid
gemaakt
tussen
de
cognitieve-,
de
associatieve- en de autonome fase (Fitts &
Posner, 1967). Binnen de eerste fase, namelijk
de cognitieve fase. Leert de leerling zich de
beweging aan door veel na te doen aan de
hand van een voorbeeld. Binnen de
associatieve- en de autonome fase gaan de
leerlingen zelf eigen fouten herkennen en
wordt de beweging geautomatiseerd (Fitts &
Posner, 1967). Uit onderzoek van Fitts en
Posner (1967) kan geconcludeerd worden dat
de Divergent discovery style geschikt is voor
de associatieve- en de autonome fase, maar
niet voldoet aan de eisen van de cognitieve
fase. Het gegeven van hierboven kan een
mogelijke verklaring zijn voor de verschillen in
de prestatieverbetering binnen beide klassen.
Echter zijn deze mogelijke factoren in dit
onderzoek niet meegenomen en onderzocht.

Concluderend kan gezegd worden dat binnen
dit onderzoek het gebruik van de Divergent
discovery style een positief effect heeft op de
autonomie van de leerlingen. Maar de
prestatieprogressie van de leerlingen minder
ondersteund wordt. Uit de kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens kan worden opgemaakt
dat de leerlingen de lessen als plezierig
hebben ervaren. De Divergent discovery style
is dus geschikt om de leerlingen meer plezier
te laten ervaren binnen de onderdelen salto
voorover en handbal binnen de lessen
lichamelijke opvoeding.
Aanbeveling
Het doel van lichamelijke opvoeding kan voor
iedere docent verschillend zijn. Sommige
docenten werken vanuit een technisch
gerichte benadering, terwijl andere docenten
het cognitief- en sociaal-emotioneel vlak
belangrijk vinden. Binnen de zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid van de leerling is de
Divergent discovery style uitermate geschikt.
Echter de prestaties van de leerlingen
verdienen wellicht speciale aandacht. Uit de
resultaten wordt een vervolgonderzoek
geadviseerd. Dit onderzoek heeft aangetoond
dat een Divergent discovery style een positief
effect heeft op de basisbehoeften van de
mens binnen de onderdelen salto voorover en
handbal. Echter dient er onderzocht te
worden of deze resultaten ook van toepassing
zijn binnen andere domeinen van lichamelijke
opvoeding
en
andere
producerende
lesgeefstijlen. Binnen de prestatieprogressie
wordt
een
nieuw
vervolgonderzoek
aanbevolen, waarbij de onderzoeksvraag en
meetinstrumenten
dient
te
worden
aangepast. De nadruk dient te worden gelegd
op de prestaties van de leerlingen en niet de
psychologische basisbehoeften. Om de
kwaliteit van het onderzoek te verbeteren
wordt aangeraden de onderzoekspopulatie te
vergroten en een langere durende interventie
met meerdere verschillende domeinen binnen
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de lichamelijke opvoeding in te plannen. Naar
aanleiding van de resultaten van het
onderzoek wordt de school geadviseerd
gebruik te maken van de Divergent discovery
style in hun lessen. Echter lijkt de Divergent
discovery style op dit moment niet aan te
sluiten bij de technisch gerichte benadering
van de school. De school wordt aangeraden de
technische gerichte benadering voor een
gedeelte los te laten en een goede balans te
vinden met de Divergent discovery style en
eventueel andere producerende lesgeefstijlen.
Volgens mijn visie is het bewegingsonderwijs
erop gericht is om leerlingen bekwaam te
maken voor zelfstandige, verantwoorde,
perspectiefrijke en blijvende deelname aan de
bewegingscultuur. Daarbij moeten de
leerlingen zich ‘kwijt’ kunnen, iedereen moet
succesbeleving op kunnen doen en iedereen
moet plezier kunnen hebben. De leerlingen
moeten in hoge mate zelfstandig aan de slag
kunnen. Na het uitvoeren van dit onderzoek
kan gesteld worden dat de Divergent
discovery style beter aansluit op de eerder
genoemde doelen dan de visie die nu
gehanteerd wordt door de gymsectie. Daarbij
heeft de Divergent discovery style een
positieve invloed op de basisbehoeften van de
leerlingen en de plezier beleving binnen de
lessen.
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Bijlage

11

Bijlage I Spectrum van Mosston
In het artikel wordt er gesproken over verschillende lesgeefstijlen volgens Mosston. In figuur 1 staan
alle 11 de lesgeefstijlen afgebeeld. In de figuur is te zien welke stijlen behoren tot het
docentgestuurd en welke stijlen behoren tot het leerlinggestuurd
(www.spectrumofteachingstyles.org).

Figuur 1: (www.spectrumofteachingstyles.org).
Alle stijlen zullen ter verduidelijking kort worden samengevat.
A.
A. The Command Style
Op commando van de docent zullen alle leerlingen op hetzelfde moment hetzelfde doen.
B.
B. The Practice Style
Gedurende de les beslist de docent alles, de leerlingen oefenen individueel en de docent geeft
feedback.
C.
The Reciprocal Style
Leerlingen oefenen in partners. Één leerling voert uit en de ander geeft feedback. De docent maakt
hierbij alle beslissingen en geeft feedback aan de leerling die feedback geeft.
D.
The Selfcheck Style
Aan de hand van de door de docent opgestelde criteria werken de leerlingen zelfstandig en
controleren de eigen prestaties.
E.
The Inclusion Style
Leerlingen van een verschillend niveau nemen deel aan dezelfde activiteit, waarbij ze zelf kiezen bij
welke moeilijkheidsgraad ze aansluiten.
F.
The Guided Discovery Style
Door een serie op gestelde vragen begeleidt de docent de leerlingen in het zoekproces naar het
vooraf bepaalde antwoord.
G.
Convergent Discovery Style
Deze stijl is hetzelfde als de Guided Discovery Style, behalve dat de docent een vraag stelt die de
leerling dwingt tot nadenken, vragen te stellen en daarna logisch na te denken over één mogelijk
antwoord.
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H.
Divergent Discovery Style
Het is van belang dat de leerlingen zelf antwoorden of mogelijke oplossingen bedenken voor de
vragen of de problemen die de docent aan de leerlingen voorlegt.
I.
Learner Designed Individual Style
De leerlingen maakt beslissingen over hoe probleemcriteria verschoven kunnen worden naar nieuw
gevormde prestatiecriteria.
J.
Learner Initiated Style
De leerling neemt het initiatief en is verantwoordelijk voor het leerproces van begin tot eind. De
docent moedigt aan en begeleidt wanneer hier om gevraagd wordt.
K.
Self Teaching Style
De leerling functioneert zowel in de rol van docent als van leerling. Om deze reden is deze stijl ook
niet toe te passen in een gymzaal (www.spectrumofteachingstyles.org).
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Bijlage II BPN-PE Vragenlijst

Eerder niet waar

Eerder waar

Helemaal waar

1

Ik voel me zelfverzekerd tijdens de les zelfs als de meeste
kinderen de les moeilijk vinden.

1

2

3

4

5

2

De relatie met mijn klasgenoten is zeer vriendelijk

1

2

3

4

5

3

Wij doen activiteiten waar ik zelf helemaal achter sta

1

2

3

4

5

4

Ik voelde me in staat om zelfs de meest uitdagende
oefeningen goed uit te voeren

1

2

3

4

5

5

Ik heb een sterke band met mijn klasgenoten

1

2

3

4

5

6

Ik vind de manier van les geven goed

1

2

3

4

5

7

Ik doe het goed zelfs als de meeste kinderen de les
moeilijk vinden

1

2

3

4

5

8

Ik voel mij gewaardeerd door mijn beste vrienden

1

2

3

4

5

9

Ik heb het gevoel dat ik iets te zeggen heb over de
oefeningen die ik doe

1

2

3

4

5

10

Ik kan slagen voor een onderdeel zelfs als de meeste
kinderen de les moeilijk vinden

1

2

3

4

5

11 Ik ben onderdeel van een grote groep van vrienden

1

2

3

4

5

12 Tijdens de lessen is er ruimte voor eigen inbreng

1

2

3

4

5

9

10

Welk cijfer geef ik de gymlessen?

1

2

3

4

5

6

7

Soms waar,
soms niet waar

Helemaal niet waar

BPN-PE Vragenlijst

8

Wat vind ik goed of kan misschien nog beter aan de gymlessen?
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Bijlage III Operationalisatieschema
OPERATIONALISATIESCHEMA
Onderzoeksvraag: Welk effect heeft een divergente lesgeefstijl op de basisbehoeften van leerlingen op het Insula College te Dordrecht
Keuze van meetinstrument: Interview ( topiclijst)
Definitie van begrip / concept (uit

Dimensie (begrippen uit je

Indicator (manier om begrip te

onderzoeksvraag)

definitie)

meten)

Leerlinggestuurd: leerlingen kiezen

Wijze van lesgeven

Gevoel van keuze vrijheid

binnen een gegeven kader zelf de
leerdoelen, de volgorde van de te

Heb je gedurende de lessen gevoel van
keuzevrijheid ervaren?

Gevoel van zelfstandigheid

ondernemen activiteiten, de benodigde
leermiddelen en de wijze waarop de

Vragen (topiclijst)

Heb je gedurende de lessen zelfstandig kunnen
Interesse in eigen doelen

deelnemen aan de les?

toetsing plaats vindt ( Behets, 2005).
Heb je gedurende de lessen meer interesse
gekregen in je eigen leerdoelen?
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Autonomie:
Is wat wij in een gegeven situatie met

Het zelf willen

Gevoel van vrijheid

onze vrijheid kunnen doen. Als wij de

Heb je gedurende de lessen gevoel van
keuzevrijheid ervaren?

ruimte van onze vrijheid effectief
benutten om volgens eigen inzichten te
leven (Remans, 2005).

Gevoel van eigenwaarden

Heb je gedurende de lessen beslissingen
genomen naar wat volgens jouw inzichten het
beste was?

Motivatie:

Beweegredenen

Motivatie van binnen uit.

De volledige constellatie van factoren,
waarvan er sommige buiten het

Merken jullie een verschil in jullie

individu liggen, welke er de oorzaak van

beweegredenen om aanwezig te zijn bij de lessen

zijn dat een individu zich op een

LO. Hebben jullie plezier beleefd gedurende de

bepaalde manier gedraagt op een

Motivatie van buiten uit

afgelopen lessen?

bepaald tijdstip (Gray, 2002).
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Divergente lesgeefstijl:

Manier van lesgeven.

Meerdere mogelijke oplossing.

Heb je gedurende de lessen ervaring dat je zelf

Het is van belang dat de leerlingen zelf

een oplossing kon verzinnen? Waren jou

antwoorden of mogelijke oplossingen

oplossing altijd hetzelfde als jou klasgenoten?

bedenken voor de vragen of de
problemen die de docent aan de
leerlingen voorlegt

Vast gegeven probleem van docent.

(www.spectrumofteachingstyles.org).

Heb je gedurende de lessen te maken gehad met
een ‘’probleem’’ van de docent? Voelde je de
verantwoordelijk om een probleem tijdens de
lessen op te lossen?

Zelfontdekking.

Voelde jij jezelf gedurende een lessen zelf
ontdekkend?

Referenties
Behets, D. (2005). Didactiek van het bewegingsonderwijs. Leuven: Acco. 1ste druk.
Gray, P. (2002). Psychology. New York: Worth Publications.
Remans, J. (2005). Boom van goed en kwaad. Leuven: Acco
Spectrum Institute for Teaching and Learning (2012). Spectrum of Teaching Styles. Geraadpleegd op 04 januari 2015: www.spectrumofteachingstyles.org
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Interview:
1. Hoe hebben jullie de afgelopen lessen ervaren?
Kunnen jullie aangeven of jullie het anders ervaren hebben dan de gewone lessen en
waarom je het dan anders ervaren heb?
Wat was er anders de afgelopen lessen dan de gewone lessen?
2. Vorige lessen zijn we bezig geweest met hurkspringen.
Kunnen jullie mij vertellen hoe de lessen van hurkspringen er uit zagen.
Hoe hebben jullie dit ervaren? Hoe is dit bevallen?
(wanneer verschillende meningen zijn binnen de groep, laat de leerlingen daarover
discussiëren)
3. De afgelopen lessen zijn we bezig geweest met salto springen en handballen.
Kunnen jullie mij vertellen hoe deze lessen er uit zagen?
Hoe hebben jullie deze lessen ervaren?
De afgelopen lessen hebben we salto gesprongen, alle lessen waren vormgegeven als een
soort speeltuin met verschillende turnonderdelen. Hebben jullie dit anders ervaren dan bij
de gewone lessen en vonden jullie dit wel of niet leuk?
(wanneer verschillende meningen zijn binnen de groep, laat de leerlingen daarover
discussiëren)
4. Kunnen jullie allemaal één onderdeel noemen van de afgelopen lessen dat jullie het leukst
vonden om te doen? Vertel daarbij waarom jullie dat zo leuk vonden.
Waarom is dit anders dan met de gewone lessen?
5. Voorafgaand aan het onderzoek heb ik jullie een vragenlijst laten invullen.
Daaruit kwam onder andere een gemiddelde uit, namelijk dat jullie vinden dat jullie niet
genoeg ruimte krijgen voor meer eigen inbrengen. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld wanneer
jullie gingen hurkspringen een aantal weken geleden, jullie het gevoel hadden niet zelf te
kunnen beslissen wanneer en welke oefening je wilde doen en op welke wijze het werd
uitgevoerd. Kort samengevat betekend het dat er tijdens de lessen maar één
antwoord/oplossing goed is, namelijk van de docent.
Kunnen jullie mij uitleggen waarom de autonomie dit cijfer kreeg?
Welke onderdelen in de lessen hebben gezorgd voor dit cijfer?
6. Na het onderzoek heb ik jullie dezelfde vragenlijst in laten vullen.
Daaruit kwam onder andere dat het gegeven waar we het net over hadden is gestegen, dus
dat jullie het meer is bevallen gedurende de afgelopen lessen.
Kunnen jullie mij uitleggen waarom jullie dit cijfer gegeven hebben?
Kunnen jullie mij uitleggen waarom het cijfer is gestegen?
Welke onderdelen in de lessen hebben gezorgd voor deze stijging?
(wanneer verschillende meningen zijn binnen de groep, laat de leerlingen daarover
discussiëren)
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7. D. jij gaf in de vragenlijst voor het onderzoek vraag 9 een 2. Na het onderzoek gaf je vraag 9
een 3.
Kan jij mij vertellen waarom je cijfer gestegen is na de afgelopen lessen?
Wat vind de rest daarvan? Waarom zijn jullie het er wel of niet mee eens?
8. I. jij gaf in de vragenlijst voor het onderzoek vraag 12 een 3. Na het onderzoek gaf je vraag 12
een 4.
Kan je mij vertellen waarom je cijfer gestegen is na de afgelopen lessen?
Wat vind de rest daarvan? Waarom zijn jullie het er wel of niet mee eens?
F. jouw cijfer is gelijk gebleven bij vraag 12, betekent dat jij het anders ervaren heb?
Verklaar je antwoord.
9. Onderaan de vragenlijst konden jullie de lessen een cijfer geven.
Voor het onderzoek hebben jullie als klas gemiddeld een 6,5 gegeven, na het onderzoek
hebben jullie gemiddeld een 7,3 gegeven. Dit is een stijging van 0,8 punt.
Kunnen jullie mij uitleggen waar deze stijging vandaan komt?
Wat was de afgelopen lessen kenmerkend wat invloed heeft gehad op de 0,8 punt stijging.
10. Waarom gingen jullie voor het onderzoek naar de gymles?
Gingen jullie naar de les omdat het moest van school of omdat jullie het leuk vinden in naar
de les te gaan? Waarom dachten jullie er zo over?
Zijn jullie redenen om naar de les LO te gaan veranderd na het onderzoek? En hoe komt dit
volgens jullie
Waarom denken jullie dat het (wel/niet) bij jullie gewerkt hebt.
11. Mijn laatste vraag..
Waarom zouden jullie (wel/niet) tot de rest van jullie schooljaar op deze manier van lesgeven
willen krijgen?

19

Bijlage IV Product C

Praktijkonderzoek

Product C:
Onderzoeksopzet

Naam
Studiejaar
Studentnummer

: Stefan Soeteman
: LO5
: 2165845
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Mijn hoofdvraag luidt als volgt: ‘’Wat zijn de
effecten van het leerlinggestuurd lesgeven
binnen de lessen LO op het Insula College
Koningstraat op de autonomie van de
leerlingen? Na de interventie wil ik voortgang
waarnemen binnen de motivatie van de
leerlingen’’.

wanneer deze leerlingen iets plezierig vonden
of ergens niet mee eens waren. Mede door
die duidelijke emoties werd er gekozen om
het onderzoek uit te voeren met deze klassen.
Als gevolg van die emoties werd er
zorggedragen aan de betrouwbaarheid van
het onderzoek.

Er is onderzocht of er een verandering plaats
vond binnen de basisbehoefte van de mens,
wanneer zij les hebben gekregen volgens de
leerlinggestuurde Discovery style. Volgens
Vansteenkiste, Soenens, Sierens, en Lens
(2005) neemt de autonomie onder de
leerlingen toe wanneer zij het gevoel krijgen
dat zij inspraak hebben op
hun eigen
leerproces.

Steekproef
Na de interventie zijn er zes leerlingen uit klas
M2C geïnterviewd. Er was gekozen voor een
steekproef, omdat er geen tijd en niet de
gelegenheid was om na een les dertig
leerlingen te interviewen. Volgens Baarda en
de Goede (2006) is er sprake van een
steekproef wanneer er gebruik wordt gemaakt
van een selectie uit de totale populatie. Door
de keuze voor
een gecontroleerde
willekeurige steekproef is er zorggedragen aan
de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Voorafgaand aan de interventie is er een
vragenlijst afgenomen bij de leerlingen. Met
behulp van de vragenlijst werd er een selectie
gemaakt op basis van de motivatie van de
leerlingen voor het interview. De selectie
bestond uit: twee minst gemotiveerde, twee
gemiddeld gemotiveerde en twee meest
gemotiveerde leerlingen. Een overige factor
waar rekening mee is gehouden is het geslacht
van de leerlingen, zodat de uitkomsten een
goede weergave geven van de totale
populatie.

Onderzoekspopulatie
De interventie is uitgevoerd met klas M2C,
klas M2A heeft gefungeerd als controle groep.
Kenmerken klas M2C en klas M2A
Kenmerken
Aantal
leerlingen
Jongens
Meisjes
Culturele
achtergrond

Gymlessen
Tijdstip
gymlessen
Vakleerkracht

Klas M2C
Interventie
26

Klas M2A
Controle
28

14
12
7
allochtonen
19
autochtonen
1 X per week
Maandag
08.30 – 10.10
1 X per week

12
16
5
allochtonen
23
autochtonen
1 X per week
Maandag
10.30 – 12.10
1 X per week

Door veel docenten werden de huidige
tweede jaars als moeilijk ervaren om aan les
te geven. Dit had betrekking op zowel de
lessen LO als voor de lessen wiskunde,
economie, aardrijkskunde en meer. De
leerlingen waren ongemotiveerd voor
onderwijs. De leerlingen van klas M2A en M2C
vertoonde duidelijke emoties tijdens de
lessen. Het was duidelijk waar te nemen

Onderzoeksinstrument
Voorafgaand en na de interventie is er met
behulp van een vragenlijst de autonomie
gemeten bij de leerlingen. De interventie
heeft acht lesuren geduurd, verdeeld over 4
blokuren en centraal stond het aanbieden van
leerling gestuurd lesgeven. Dit is gebeurd op
een speelse manier, waarbij de leerling zelf
docent waren van zijn eigen leerproces
(Vansteenkiste, Soenens, Sierens & Lens
2005).
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Meetinstrumenten
Gedurende het onderzoek is er gebruik
gemaakt van de zogeheten BPN-PE
motivatielijst en het interviewen van een
aantal van de leerlingen van klas M2C. De
BPN-PE vragenlijst staat voor Perceived Needs
Scale for Exercise Behavior. Het bestaat uit 12
vragen en is door de leerlingen beantwoord
op schaal, van 1 tot 5. (1) staat voor helemaal
niet waar en (5) staat voor helemaal waar. De
vragenlijst is zowel voor als na de interventie
afgenomen. Het interview heeft bestaan uit
een aantal vragen die betrekking had op de
afgelopen lessen, hoe hebben zij de lessen
ervaren? Kregen zij het gevoel dat ze meer
autonoom werden? Voelde ze dat ze
gemotiveerder werden voor de lessen LO?
Meetprotocol
Vragenlijst
Tijdens het afnemen van de vragenlijst bij de
leerlingen moest er rekening worden
gehouden met verschillende eisen. Zo mocht
er niet overlegd worden met de
medeleerlingen om de eigenheid van de
antwoorden niet te beïnvloeden. Verder is
het afnemen van de vragenlijst niet van te
voren vermeld. In overleg met de mentor van
de desbetreffende klas is er een datum
gekozen wanneer de vragenlijst afgenomen
werd. De vragenlijst is afgenomen tijdens een
mentoruur, zodat de leerlingen aan tafels
zaten. Dit zodat leerlingen het konden maken
in toets opstelling. Verder is er duidelijk
benadrukt, dat er geen foute antwoorden
bestaan. De leerlingen moesten de vragenlijst
naar eigen waarheid invullen en worden niet
afgerekend op hun antwoorden.
Interview
Na het invullen van de BPN-PE vragenlijst is er
een selectie gemaakt van zes leerlingen per
klas. De zes leerlingen hebben bestaan uit de
twee minst, de twee gemiddeld en de twee
meest
gemotiveerde
leerlingen.
Het
onderzoek is afgesloten met een focusgroep

van zes geselecteerde leerlingen. Binnen het
interview is er gevraagd hoe de leerlingen de
afgelopen lessen hebben ervaren en of het
een positief effect had op hun motivatie. Het
interview is opgenomen en later uitgetypt
zodat er niks van het gesprek verloren ging.
Ontwerp en uitvoering van je onderzoek
Voorafgaand aan de interventie is er een
voormeting gedaan door middel van het BPNPE motivatie vragenlijst. Na de voormeting
vond de interventie plaats. De interventie was
ingericht volgens het leerling gestuurd
lesgeven. Waarbij er een verschuiving is plaats
gevonden in de rol van de docent, van
onderwijzer tot begeleider waardoor de
docent tussen de leerling en de leerstof in is
komen te staan (Mosston & Ashworth, 2008).
Door de verschuiving zoals hierboven
beschreven staat, wordt de autonomie onder
de leerlingen meer gestimuleerd (De Kock,
Sleegers & Voeten, 2004; Simons, Van der
Linden & Duffy, 2000). Nadat de interventie
had plaats gevonden werd er een nameting
gedaan. Na de interventie zijn de zes
selecteerde leerlingen geïnterviewd.
Datum
06-02-2015
Week 8

Wat?
Inleveren
product C
Inleveren
product C

1e

versie

2e

versie

Week 8
Voormeting
02-03-2015
Interventie les 1
09-03-2015
Interventie les 2
16-03-2015
Interventie les 3
23-03-2015
Interventie les 4
Week 13
Nameting
Globale planning uitvoering onderzoek
Lessenreeks ‘’leerling gestuurd onderwijs’’
In de weken 10, 11, 12 en 13 heeft de
interventie plaats gevonden. Deze lessen
hebben in teken gestaan van leerling gestuurd
lesgeven. Gedurende het onderzoek werd er
onderzocht of de autonomie onder de
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leerlingen is toe genomen, wanneer er leerling
gestuurd onderwijs werd aangeboden. Binnen
de te onderzoeken klassen was de motivatie
voor de lessen LO een probleem. Volgens
Behets (2011) neemt de motivatie toe
wanneer de autonomie toeneemt
Er zijn verschillende lesgeefstijlen die
betrekking hebben tot het leerling gestuurd
onderwijs. Gedurende de interventie werd er
gebruik gemaakt van de Divergent discovery
style. Binnen de lesgeefstijl dat zojuist
genoemd is, is het van belang dat de
leerlingen zelf antwoorden of mogelijke
oplossingen bedenken voor de vragen of de
problemen die de docent aan de leerlingen
voorlegt. Door deze manier van werken zijn de
leerlingen zelf actief betrokken bij het
leerproces
(www.spectrumofteachingstyles.org).
Verwachtingen
Naar aanleiding van de bestudeerde literatuur
werd verwacht dat de leerlingen de lessen als
plezierig zouden ervaren. De leerlingen
zouden meer geprikkeld worden om
zelfstandig beslissingen te nemen of
problemen op te lossen. De autonomie zou
toenemen bij de leerlingen.
Betrouwbaarheid
Binnen het onderzoek werd er gebruik
gemaakt van twee meetinstrumenten,
namelijk de interviews en de BPN-PE
vragenlijst. Het onderzoek moest betrouwbaar
en valide zijn, zodat het onderzoek zo veel
mogelijk ‘waarheidsgetrouw’ werd. Verder
was het van belang dat gedurende het
onderzoek daadwerkelijk gemeten werd, wat
gemeten moest worden. Op deze manier werd
het onderzoek valide.

van dit onderzoek gewaarborgd. De vragenlijst
bestond uit 12 vragen die betrekking hadden
op de autonomie, maar ook de relatie en
competentie. De vertaling van Engels naar
Nederlands werd verricht door A. Stam. Deze
man is specialiseert in Engelse teksten. Na de
vertaling had ik de vragen laten controleren
door 3 andere in mijn omgeving. Hierdoor
werd
er
zorggedragen
aan
de
betrouwbaarheid van het onderzoek. De
vragenlijst is betrouwbaar doordat de
leerlingen voldoende tijd hebben gekregen om
de vragenlijst in te vullen, eigenheid vereist
was en er werd benadrukt dat de leerlingen
geen fouten konden maken.
Interview
Het interview werd uitgevoerd in de vorm van
een focusgroep. Deze keuze heeft bijgedragen
aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Door op deze manier het interview te hebben
afgenomen, werd het voor de leerlingen
minder spannend en zouden ze meer naar
waarheid antwoorden. Gedurende het
interview hebben de twee leerlingen met
gelijke scores naast elkaar zitten, waardoor ze
gemakkelijker antwoord hebben kunnen
geven op de gestelde vragen. De vragen zijn
opgesteld via het operationalisatieschema,
wat er voor heeft gezorgd dat de validiteit van
het interview gewaarborgd werd.
Referentie
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Bijlage V Interventie
Verantwoording interventielessen
Gedurende een periode van 8 lesuren verdeeld over 4 bloklessen kregen de leerlingen salto voorover
en handbal aangeboden. De lessen waren ingebouwd volgens de Divergent discovery style. Volgens
Mosston en Ashworth (2008) is het van belang dat de leerlingen antwoorden of oplossingen
bedenken voor de vragen en/of problemen die de docent voorlegt. Door de Divergent discovery style
worden de leerlingen bewust van hun eigen leerproces. Voor de docent vond er een verschuiving
plaats, van onderwijzer tot begeleider.
Salto voorover
Gedurende de lessen hebben de leerlingen kennisgemaakt met een zelf ontworpen speeltuin. Een
speeltuin zoals de leerlingen die kennen vanuit de woonwijk. Iedere les werden nieuwe
speelelementen toegevoegd. Kenmerkend voor de speelelementen waren dat de opdracht duidelijk
was voor de leerlingen, maar dat de leerlingen vrij waren om zelf een mogelijke oplossing te
verzinnen. De leerlingen voelden zich vrij binnen de speeltuin om te bewegen op hun niveau en tot
salto te komen op hun eigen manier. Door een vrije opdracht te geven aan de leerlingen hebben de
leerlingen het gevoel dat ze autonoom zijn, dat ze zelf de keuze in de hand hebben (Mouratidis,
2009). Door de gecreëerde speeltuin zijn de leerlingen zelf oriënterend bezig. Ze gaan zelf opzoek
naar meerdere oplossingen om tot salto te komen. Deze aanpassing past mooi binnen de Divergent
Discovery style. Binnen de verschillende speelelementen waren meerdere tools uit het motorische
leren ingebouwd. Tools als dwangstelling en eindpunt leren worden gezien als extrinsieke feedback
voor de leerlingen, ook wel Knowledge of results genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat Knowledge
of results een positief effect heeft op het aanleren van een motorische vaardigheid (Ishikura, 2008).
Handbal
Gedurende de lessen hebben de leerlingen kennisgemaakt met meerdere spelvormen van handbal.
De opzet van de spelvormen was hetzelfde als bij het saltospringen. De opdracht was duidelijk voor
de leerlingen, bijvoorbeeld zo veel mogelijk punten scoren. De weg er naartoe konden de leerlingen
zelf bepalen. Door deze keuzevrijheid werden de leerlingen meer bewust van het leerproces en
heerste het gevoel van autonoom zijn (Mouratidis, 2009). Door de leerlingen een probleem voor te
leggen, ‘hoe kom ik tot de meeste punten.’ Past deze spellen goed bij Divergent Discovery Style,
doordat de leerlingen zelf oplossingen bedenken voor het probleem.
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Interventieweek 1

Lesvoorbereidingsformulier
Lesopdracht: in termen van het beïnvloeden van bewegingsgedrag
Deze les zullen salto voorover en handbal centraal staan.
Beginsituatie: Voor de relevante doelstellinggebieden concreet ingevuld (per bewegingsactiviteit)
Bewegen verbeteren: de meerderheid van de leerlingen kunnen een rechte koprol maken. Een deel van de klas kunnen ook
een koprol door de lucht maken op schuin vlak en landen op de billen
De meerderheid kan een bal gooien, gericht gooien wordt al moeilijker. Een deel van de klas kunnen
dribbelen met een bal
Bewegen regelen: de leerlingen zijn niet gewend zelfstandig te werk te gaan. Ze zijn gewend geraakt dat de docent
alles voor ze voorkauwt. Dit heeft betrekking tot het in gang houden van een spelletje, tot zelf oplossingen bedenken
voor een probleem.
Bewegen beleven: een deel van de jongens vinden het over het algemeen leuk om te gymen, meisjes vinden dit stuk minder
leuk. De omgang onderling is matig. Er is geen sprake van een fijne werk sfeer.
Doelstelling: Voor de relevante doelstellinggebieden

concreet ingevuld (per bewegingsactiviteit)

Bewegen verbeteren: alle leerlingen kunnen aan het eind van de les
leerlingen een salto kunnen maken waarbij ze landen op hun voeten.
landen op de billen.
Alle leerlingen hebben voorgang geboekt op het
voor zichzelf een effectieve manier gevonden van de bal waarbij ze

een rechte koprol. Verder wil ik dat 30% van de
De andere leerlingen kunnen roteren in de lucht en
gericht gooien van de bal. De leerlingen hebben
het beste kunnen mikken.

Bewegen regelen: Ik wil gedurende de les niet vaker dan 5 keer ingrijpen, omdat de leerlingen iets anders aan het doen
zijn dan de oefening. Verder wil ik waarnemen dat iedere leerling zelf op zoek gaan naar de beste manier voor hun om
de meeste punten te behalen.
Bewegen beleven: gedurende de les wil ik waarnemen dat de leerlingen plezier ervaren. Dat de leerlingen begrijpen
waarom ze bepaalde oefeningen doen.
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Organisatie:
de gekozen werkorganisaties tekenen voor onderwijsleermiddelen, leerlingen en leerkracht

Materiaallijst:
per lesonderdeel
aangeven aard en
aantal van de
onderwijsleermiddelen

Situatie 3
Situatie 4
Situatie 2
Situatie 5

Situatie 1

Situatie 6
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Faserin Leerinhouden &
g in
didactische werkvorm:
tijd:
Salto voorover wordt
aangeboden binnen een
grote speeltuin. De zaal
is ingericht met
verschillende materialen
en verschillende
onderdelen. De meeste
onderdelen zijn oefen
materiaal voor de salto
voorover. Andere
onderdelen zijn vrije
aanvullingen. De
bedoeling is dat de
leerlingen als free
runners een parkoers
afleggen. Zoals free
runners door de steden
vliegen en rennen, zo
gaan de leerlingen door
de zaal heen. Ze krijgen
30 min de tijd om
verschillende obstakels
te oefenen, zodat ze het
parkoers zo goed
mogelijk kunnen
uitvoeren.

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Ik verzamel alle leerlingen
dicht rond mij heen. Ik vertel
de leerlingen dat de komende
weken salto springen centraal
zal staan. Ik laat de zaal
achter mij zien. Ik verwelkom de
leerlingen in mijn speeltuin. Ik
vertel de leerlingen dat ze als
een stel free runners door mijn
speeltuin mogen rennen, springen
en vliegen. Ik laat de
leerlingen de onderdelen zien
waar ik wil dat er een rotatie
in voor moeten komen, dat kan
zijn een koprol, maar het mooist
is natuurlijk een salto. Dan
vertel ik de leerlingen dat ze
na mijn uitleg drietallen moeten
maken waarmee ze de speeltuin
gaan betreden, daarbij is het de
bedoeling dat een leerling het
parkoers aflegt of een onderdeel
oefent. En dat de andere als
hulpverleners bijspringen. Als
laatst vertel ik de leerlingen
dat ze bij ieder onderdeel als
dwangstelling mee krijgen om na
de landing 1 seconde rechtop te
blijven staan of een koprol
erachteraan te maken. Na mijn
uitleg wens ik de leerlingen
veel plezier

Leerlingen hebben
geen zin om de
verschillende
onderdelen te
oefenen.
Ik probeer deze
leerlingen te
motiveren door voor
hun uitdagende
oefeningen te
verzinnen.
De veiligheid kan
niet meer
gegarandeerd
worden.
Ik vertel de
leerlingen dat er
3tallen gemaakt
moeten worden.
Waarbij 1
leerlingen het
parkoers aflegt of
een bepaalde
onderdeel oefent en
de andere
leerlingen bij het
onderdeel klaar
staan ter
hulpverlening.

Verantwoording:

1. Door een vrije opdracht te
geven aan de leerlingen
hebben de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom
zijn, dat ze zelf de keuze
in de hand hebben.
2. Door de gecreëerde
speeltuin zijn de
leerlingen zelf
oriënterend bezig. Ze gaan
zelf opzoek naar meerdere
oplossingen om tot salto
te komen. Deze aanpassing
past mooi binnen de
Divergent Discovery style.
3. De leerlingen zijn
verplicht om na iedere
landing een koprol er
achteraan te maken of
recht op kunnen staan voor
1 a 2 sec. door deze
aanpassing maak ik gebruik
van Knowledge of results ,
zodat de leerlingen na
iedere sprong weten of hij
goed was of niet. Ook is
in alle onderdelen
dwangstellingen ingebouwd,
zodat ze geen andere
sprongen gaan uitvoeren.
Deze dwangstellingen zijn
terug te lezen op de
verschillende onderdelen.
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Faserin Leerinhouden & didactische
g in
werkvorm:
tijd:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Ik verzamel alle
leerlingen langs de
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat in deze
situatie een rotatie
moet plaats vinden. Na
de afzet en voor de
landing vindt er een
rotatie plaats. Voor
de rest blijf de
opdracht vrij voor de
leerlingen

Leerlingen durven niet
uit aanloop de trampoline
in te springen.

Verantwoording:

Situatie 1:

Ik vertel de leerlingen
dat de opdracht vrij is
behalve dat er een
rotatie moet plaats
vinden. De manier hoe de
leerlingen in de
trampoline springen is
aan hun.
Leerlingen maken een
scheve salto.
Wanneer ik dit waarneem
leg ik het probleem neer
bij hun. Ik vertel de
leerlingen dat hij een
scheven salto maak en
moet proberen zelf een
oplossing te zoeken om
een rechte salto te
maken.

4. Door een vrije
opdracht te geven aan
de leerlingen hebben
de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom
zijn, dat ze zelf de
keuze in de hand
hebben.
5. Door de gecreëerde
speeltuin zijn de
leerlingen zelf
oriënterend bezig. Ze
gaan zelf opzoek naar
meerdere oplossing om
tot salto te komen.
Deze aanpassing past
mooi binnen de
Divergent Discovery
style.
6. De leerlingen zijn
verplicht om na iedere
landing een koprol er
achteraan te maken of
recht op kunnen staan
voor 1 a 2 sec. door
deze aanpassing maak
ik gebruik van KR,
zodat de leerlingen na
iedere sprong weten of
hij goed was of niet.
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Faserin Leerinhouden & didactische
g in
werkvorm:
tijd:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Ik verzamel alle
leerlingen langs de
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat ook bij
deze situatie de
rotatie terug moet
komen. Voor de rest
blijft de opdracht
vrij voor de
leerlingen. Het is net
een speeltuin, ze gaan
zelf ontdekken.

Leerlingen durven niet
vanaf de kast in de
trampoline te springen.

Verantwoording

Situatie 2:

Ik vertel de leerlingen
dat ze vrij zijn om te
kiezen hoe zij in de
trampoline willen
springen. Als ze maar
tot salto komen.
De salto wordt scheef
gemaakt of de leerling
maakt niet genoeg
hoogte.
Dit probleem leg ik
neer bij de leerling en
daar vertel ik bij dat
ze moeten proberen om
binnen de les zelf een
oplossing te vinden
voor het probleem.

1. Door een vrije opdracht
te geven aan de
leerlingen hebben de
leerlingen het gevoel
dat ze autonoom zijn,
dat ze zelf de keuze in
de hand hebben.
2. Door de gecreëerde
speeltuin zijn de
leerlingen zelf
oriënterend bezig. Ze
gaan zelf opzoek naar
meerdere oplossing om
tot salto te komen. Deze
aanpassing past mooi
binnen de Divergent
Discovery style.
3. De leerlingen zijn
verplicht om na iedere
landing een koprol er
achteraan te maken of
recht op kunnen staan
voor 1 a 2 sec. ook
wordt de mat gemarkeerd
waarbij ze bij de
landing niet overheen
mogen komen. Door deze
aanpassing maak ik
gebruik van KR, zodat de
leerlingen na iedere
sprong weten of hij goed
was of niet.
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Faserin Leerinhouden & didactische
g in
werkvorm:
tijd:
Situatie 3:

Situatie 4:

Instructie:

Ik verzamel de
leerlingen rond deze
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat ook hier
een rotatie tot de
uitvoering hoort. Hoe
ze daar komen is aan
hun. Het onderdeel
wordt aangevuld met
dwangstellingen als een
verhogen waarover de
koprol gemaakt moet
worden. Hierdoor worden
de leerlingen meer
gedwongen tot salto.
Ik verzamel de
leerlingen rond deze
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat ook hier
een rotatie tot de
uitvoering hoort. Hoe
ze daar komen is aan
hun. Het onderdeel
wordt aangevuld met
dwangstellingen als een
verhogen waarover de
koprol gemaakt moet
worden. Hierdoor worden
de leerlingen meer
gedwongen tot salto.

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Leerlingen hebben
moeite met kort en snel
draaien.
Dit probleem leg ik
neer bij de leerling en
daar vertel ik bij dat
ze moeten proberen om
binnen de les zelf een
oplossing te vinden
voor het probleem.
Wanneer de leerlingen
er zelf niet uit komen,
probeer ik samen met de
leerlingen
vragenderwijs tot hun
oplossing te komen.

De leerlingen maken
zonder moeite een
koprol.
Ik vertel de leerlingen
dat ze zich steeds meer
moeten uitdagen, free
runners zoeken ook
altijd het uiterste op.

Verantwoording:

1. Door een vrije opdracht te
geven aan de leerlingen
hebben de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom
zijn, dat ze zelf de keuze
in de hand hebben.
2. Door de gecreëerde
speeltuin zijn de
leerlingen zelf
oriënterend bezig. Ze gaan
zelf opzoek naar meerdere
oplossing om tot salto te
komen. Deze aanpassing
past mooi binnen de
Divergent Discovery style.
3. De leerlingen zijn
verplicht om na iedere
landing een koprol er
achteraan te maken of
recht op kunnen staan voor
1 a 2 sec. door deze
aanpassing maak ik gebruik
van KR, zodat de
leerlingen na iedere
sprong weten of hij goed
was of niet.
4. Door gebruik te maken van
verhogingen waar over de
leerlingen hun
koprol/salto moeten maken,
creëer ik een
dwangstelling in mijn
lessen.
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Faserin Leerinhouden & didactische
g in
werkvorm:
tijd:
Situatie 5:

Instructie:

Ik verzamel de
leerlingen rond deze
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat het de
bedoeling is dat ze van
a naar b komen. Hoe zij
dat doen mogen ze geheel
zelf bepalen. Dat kan
over de kast, over de
muur enz.

Situatie 4:
Ik verzamel de
leerlingen rond deze
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat het de
bedoeling is dat ze van
a naar b komen. Hoe zij
dat doen mogen ze geheel
zelf bepalen. Dat kan
over de kast, over de
muur enz.

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

1. Door een vrije
opdracht te geven aan
de leerlingen hebben
de leerlingen het
gevoel dat ze
autonoom zijn, dat ze
zelf de keuze in de
hand hebben.
2. Door de gecreëerde
speeltuin zijn de
leerlingen zelf
oriënterend bezig. Ze
gaan zelf opzoek naar
meerdere oplossing om
tot salto te komen.
Deze aanpassing past
mooi binnen de
Divergent Discovery
style.

32

handbal
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Faserin Leerinhouden & didactische
g in
werkvorm:
tijd:
Deze les bestaat uit verschillende
spelvorm met het accent op het
mikken. Om te kunnen scoren bij
handbal, moeten de leerlingen
gericht kunnen gooien. De
oefeningen zijn 4 verschillende
spellen waar de leerlingen punten
kunnen scoren. Aan het eind van de
les is er een ranglijst met de
leerlingen die het beste kunnen
mikken. Bij instructie worden de
verschillende spelletjes uitgelegd.
De leerlingen hebben bij de spellen
veel vrijheid voor eigen keuzen.
Bij ieder spel hebben de leerlingen
de keuze hoe punten te scoren. Ze
kunnen kiezen voor een moeilijke
manier, waarbij ze meer punten
kunnen verdienen of ze kiezen voor
een makkelijker manier voor minder
punten. Op deze manier kunnen de
leerlingen zelf inrichten op welke
wijze zij tot de meeste punten
komen aan het eind van de les. De
keuze voor deze spellen is verder
uitgewerkt bij verantwoording. Bij
deze oefeningen is het van belang
dat de leerlingen zelf een techniek
creëren dat voor hun werk.

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Ik zet alle leerlingen bij
elkaar en vertel de
leerlingen dat deze les uit
verschillende spellen
zullen bestaan. Dan laat ik
de leerlingen het
scoringsformulier zien.
Wanneer dat duidelijk is ga
ik met de leerlingen de
verschillende spellen
langs. Ik vertel duidelijk
bij ieder spel de wijze
waarop ze de meeste punten
scoren geheel vrij is.
Op de volgende bladzijde
worden de verschillende
spellen uitgelegd.

De leerlingen kunnen
het probleem niet
oplossen, hoe willen
zij tot de meeste
punten komen.
De leerlingen die
daar over twijfelen
wil ik vragende wijs
begeleiden tot hun
oplossing.

Verantwoording:

1. Door de leerlingen
de keuze te geven,
zoals het kiezen
voor 10 punten of
20 punten. Ervaren
de leerlingen het
gevoel van
keuzevrijheid, wat
een positief effect
heeft op onder
andere de autonomie
van de leerlingen.
2. Door de leerlingen
een probleem voor
te leggen, ‘hoe kom
ik tot de meeste
punten.’ Past deze
spellen goed bij
Divergent Discovery
Style, doordat de
leerlingen zelf
oplossingen
bedenken voor het
probleem.
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Spel 1:
De leerlingen hebben keuze uit verschillende ballen. 1 bal is 10 punten, de andere 20 en de 3e bal is 30 punten
waard, met de bal wordt gegooid in de scoringsgebied op de mat. Op de mat zijn er verschillende vakjes getekend met
verschil in moeilijkheid. Het makkelijkste vak is 10 punten waard, de gemiddelde 30 punten en de moeilijkst punten
is 50 punten waard. Wanneer een bal zit moeten de leerlingen de 2 scores bij elkaar optellen. Dus een bal van 20
punten en het vakje van 30 punten, is samen 50 punten voor de leerling. De leerlingen krijgen een probleem
voorgelegd, namelijk zoveel mogelijk punten behalen. De weg tot de meeste punten mogen de leerlingen zelf ontwerpen.
Iedere leerlingen krijgt 5 worpkansen.
Spel 2:
De leerlingen krijgen een bal, en moeten de bal tegen de muur aan gooien. Wanneer de bal de muur geraakt heeft moet
de leerling de bal weer kunnen vangen zonder dat deze de bal grond heeft geraakt. Wanneer de leerling dit lukt
kunnen ze punten scoren. De leerlingen kunnen kiezen uit 5 verschillende posities. Van moeilijk tot minder moeilijk,
af gegaan van de afstand van de muur. De punten die te scoren zijn 50, 40, 30, 20 en 10 punten. De leerlingen
krijgen 5 worpkansen om zo veel mogelijk punten te verdienen. De keuze ligt geheel bij de leerlingen, ze mogen zelf
kiezen voor hoe veel punten ze willen gaan en mogen ook zelf kiezen over de manier waarop de bal gespeeld wordt.
Spel 3:
De leerlingen krijgen een bal en kunnen punten scoren door de bal in 1 van de 3 kasten te gooien. De voorste kast is
10 punten waard, de middelste 20 en de verste 30 punten. Ook hebben de leerlingen keuze uit 3 verschillende
afstanden van de kasten die verschillen van 10 tot 30 punten. Ook hier is de weg tot de meeste punten voor de
leerlingen vrij. De manier waarop de leerlingen aan zijn of haar punten komen kunnen ze geheel zelf bepalen. Ook bij
dit spelletje krijgen de leerlingen 5 worpkansen.
Spel 4:
De leerlingen kunnen punten scoren wanneer zij de bal spelen naar een andere leerling. Onderweg moet de bal
stuiteren op de bank die tussen hun in staat. Wanneer de bal op de bank stuitert en de andere leerling vangt de bal
heeft hij of zij gescoord. Het aantal punten is afhankelijk van de afstand tot de bank. De punten die gescoord
kunnen worden zijn 10, 20 en 30 punten. De leerlingen krijgen dus de vrijheid om te kiezen welk aantal punten ze
gaan, maar ook hoe zij de bal willen gooien. De leerlingen krijgen 5 worppogingen.
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Interventieweek 2
Lesvoorbereidingsformulier
Lesopdracht: in termen van het beïnvloeden van bewegingsgedrag
Salto voorover en handbal
Beginsituatie: Voor de relevante doelstellinggebieden concreet ingevuld (per bewegingsactiviteit)
Bewegen verbeteren: alle leerlingen kunnen een rechte koprol. 30% van de leerlingen kunnen een salto maken
waarbij ze landen op hun voeten. De andere leerlingen kunnen roteren in de lucht en landen op de billen.
Alle leerlingen hebben voorgang geboekt op het gericht gooien van de bal. De leerlingen
hebben voor zichzelf een effectieve manier gevonden van de bal waarbij ze het beste kunnen mikken.
Bewegen regelen: de leerlingen zijn niet gewend zelfstandig te werk te gaan. Ze zijn gewend geraakt dat de
docent alles voor ze voorkauwt. Dit heeft betrekking tot het in gang houden van een spelletje, tot zelf
oplossingen bedenken voor een probleem.
Bewegen beleven: een deel van de jongens vinden het over het algemeen leuk om te gymen, meisjes vinden dit
stuk minder leuk. De omgang onderling is matig. Er is geen sprake van een fijne werk sfeer.

Doelstelling: Voor de relevante doelstellinggebieden concreet ingevuld (per bewegingsactiviteit)
Bewegen verbeteren: alle leerlingen kunnen aan het eind van de les een rechte koprol. Verder wil ik dat 50%
van de leerlingen een salto kunnen maken waarbij ze landen op hun voeten. De andere leerlingen kunnen
roteren in de lucht en landen op de billen.
Alle leerlingen hebben voorgang geboekt op het gericht gooien van de bal. Deze les
hebben 50% van de leerlingen voor hun een geschikte manier gevonden om aanspeel lijnen te openen en
afspeellijnen te benutten
Bewegen regelen: Ik wil gedurende de les niet vaker dan 5 keer ingrijpen, omdat de leerlingen iets anders
aan het doen zijn dan de oefening. Verder wil ik waarnemen dat iedere leerling zelf op zoek gaan naar de
beste manier voor hun om de meeste punten te behalen.
Bewegen beleven: Gedurende de les wil ik waarnemen dat de leerlingen plezier ervaren. Dat de leerlingen
begrijpen waarom ze bepaalde oefeningen doen.
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Organisatie:
de gekozen werkorganisaties tekenen voor onderwijsleermiddelen, leerlingen en
leerkracht

Materiaallijst:
per lesonderdeel
aangeven aard en
aantal van de
onderwijsleermiddele
n

Situatie 2

Situatie 4

Situatie 1
Situatie 3
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Leerinhouden &
didactische
werkvorm:

Instructie:

Salto voorover wordt Ik verzamel alle leerlingen
aangeboden binnen een dicht rond mij heen. Ik vertel
grote speeltuin. De de leerlingen dat de komende
zaal is ingericht met weken salto springen centraal
verschillende
zal staan. Ik laat de zaal
materialen en
achter mij zien. Ik verwelkom de
verschillende
leerlingen in mijn speeltuin. Ik
onderdelen. De meeste vertel de leerlingen dat ze als
onderdelen zijn oefen een stel free runners door mijn
materiaal voor de
speeltuin mogen rennen, springen
salto voorover.
en vliegen. Ik laat de
Andere onderdelen
leerlingen de onderdelen zien
zijn vrije
waar ik wil dat er een rotatie
aanvullingen. De
in voor moeten komen, dat kan
bedoeling is dat de zijn een koprol, maar het mooist
leerlingen als free is natuurlijk een salto. Dan
runners een parkoers vertel ik de leerlingen dat ze
afleggen. Zoals free na mijn uitleg drietallen moeten
runners door de
maken waarmee ze de speeltuin
steden vliegen en
gaan betreden, daarbij is het de
rennen, zo gaan de
bedoeling dat een leerling het
leerlingen door de
parkoers aflegt of een onderdeel
zaal heen. Ze krijgen oefent. En dat de andere als
30 min de tijd om
hulpverleners bijspringen. Als
verschillende
laatst vertel ik de leerlingen
obstakels te oefenen, dat ze bij ieder onderdeel als
zodat ze het parkoers dwangstelling mee krijgen om na
zo goed mogelijk
de landing 1 seconde rechtop te
kunnen uitvoeren.
blijven staan of een koprol
erachteraan te maken. Na mijn
uitleg wens ik de leerlingen
veel plezier

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

Leerlingen hebben
geen zin om de
verschillende
onderdelen te
oefenen.

Door een vrije opdracht te
geven aan de leerlingen
hebben de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom zijn,
dat ze zelf de keuze in de
hand hebben.
Ik probeer deze
Door de gecreëerde speeltuin
leerlingen te
zijn de leerlingen zelf
motiveren door voor oriënterend bezig. Ze gaan
hun uitdagende
zelf opzoek naar meerdere
oefeningen te
oplossingen om tot salto te
verzinnen.
komen. Deze aanpassing past
mooi binnen de Divergent
Discovery style.
De veiligheid kan
De leerlingen zijn verplicht
niet meer
om na iedere landing een
gegarandeerd worden. koprol er achteraan te maken
of recht op kunnen staan voor
Ik vertel de
1 a 2 sec. door deze
leerlingen dat er
aanpassing maak ik gebruik
3tallen gemaakt
van Knowledge of results ,
moeten worden.
zodat de leerlingen na iedere
Waarbij 1 leerlingen sprong weten of hij goed was
het parkoers aflegt of niet. Ook is in alle
of een bepaalde
onderdelen dwangstellingen
onderdeel oefent en ingebouwd, zodat ze geen
de andere leerlingen andere sprongen gaan
bij het onderdeel
uitvoeren. Deze
klaar staan ter
dwangstellingen zijn terug te
hulpverlening.
lezen op de verschillende
onderdelen.
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Faseri Leerinhouden & didactische
ng in werkvorm:
tijd:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

Ik verzamel alle
leerlingen langs de
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat in deze
situatie een rotatie
moet plaats vinden. Na
de afzet en voor de
landing vindt er een
rotatie plaats. Voor
de rest blijf de
opdracht vrij voor de
leerlingen

Leerlingen durven niet Door een vrije
uit aanloop de
opdracht te geven aan
trampoline in te
de leerlingen hebben
springen.
de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom
Ik vertel de
zijn, dat ze zelf de
leerlingen dat de
keuze in de hand
opdracht vrij is
hebben.
behalve dat er een
Door de gecreëerde
rotatie moet plaats
speeltuin zijn de
vinden. De manier hoe leerlingen zelf
de leerlingen in de
oriënterend bezig. Ze
trampoline springen is gaan zelf opzoek naar
aan hun.
meerdere oplossing om
tot salto te komen.
Leerlingen maken een
Deze aanpassing past
scheve salto.
mooi binnen de
Divergent Discovery
Wanneer ik dit
style.
waarneem leg ik het
De leerlingen zijn
probleem neer bij hun. verplicht om na iedere
Ik vertel de
landing een koprol er
leerlingen dat hij een achteraan te maken of
scheven salto maak en recht op kunnen staan
moet proberen zelf een voor 1 a 2 sec. door
oplossing te zoeken om deze aanpassing maak
een rechte salto te
ik gebruik van KR,
maken.
zodat de leerlingen na
iedere sprong weten of
hij goed was of niet.

Situatie 1:
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Faseri Leerinhouden & didactische
ng in werkvorm:
tijd:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording

Ik verzamel alle
leerlingen langs de
situatie. Ik vertel
de leerlingen dat
ook bij deze
situatie de rotatie
terug moet komen.
Voor de rest blijft
de opdracht vrij
voor de leerlingen.
Het is net een
speeltuin, ze gaan
zelf ontdekken.

Leerlingen durven niet Door een vrije opdracht te
vanaf de kast in de
geven aan de leerlingen
trampoline te springen. hebben de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom
Ik vertel de leerlingen zijn, dat ze zelf de keuze
dat ze vrij zijn om te in de hand hebben.
kiezen hoe zij in de
Door de gecreëerde
trampoline willen
speeltuin zijn de
springen. Als ze maar
leerlingen zelf
tot salto komen.
oriënterend bezig. Ze gaan
zelf opzoek naar meerdere
oplossing om tot salto te
De salto wordt scheef
komen. Deze aanpassing
gemaakt of de leerling past mooi binnen de
maakt niet genoeg
Divergent Discovery style.
hoogte.
De leerlingen zijn
verplicht om na iedere
Dit probleem leg ik
landing een koprol er
neer bij de leerling en achteraan te maken of
daar vertel ik bij dat recht op kunnen staan voor
ze moeten proberen om
1 a 2 sec. ook wordt de
binnen de les zelf een mat gemarkeerd waarbij ze
oplossing te vinden
bij de landing niet
voor het probleem.
overheen mogen komen. Door
deze aanpassing maak ik
gebruik van KR, zodat de
leerlingen na iedere
sprong weten of hij goed
was of niet.

Situatie 2:
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Leerinhouden &
didactische werkvorm:

Instructie:

Situatie 3:

Ik verzamel de leerlingen
rond deze situatie. Ik
vertel de leerlingen dat
ook hier een rotatie tot de
uitvoering hoort. Hoe ze
daar komen is aan hun. Het
onderdeel wordt aangevuld
met dwangstellingen als een
verhogen waarover de koprol
gemaakt moet worden.
Hierdoor worden de
leerlingen meer gedwongen
tot salto.

Situatie 4:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

Leerlingen hebben
Door een vrije opdracht te
moeite met kort en snel geven aan de leerlingen
draaien.
hebben de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom zijn,
Dit probleem leg ik
dat ze zelf de keuze in de
neer bij de leerling en hand hebben.
daar vertel ik bij dat Door de gecreëerde speeltuin
ze moeten proberen om
zijn de leerlingen zelf
binnen de les zelf een oriënterend bezig. Ze gaan
oplossing te vinden
zelf opzoek naar meerdere
voor het probleem.
oplossing om tot salto te
Wanneer de leerlingen
komen. Deze aanpassing past
er zelf niet uit komen, mooi binnen de Divergent
probeer ik samen met de Discovery style.
leerlingen
De leerlingen zijn verplicht
Ik verzamel de leerlingen
vragenderwijs tot hun
om na iedere landing een
rond deze situatie. Ik
oplossing te komen.
koprol er achteraan te maken
vertel de leerlingen dat
of recht op kunnen staan voor
ook hier een rotatie tot de
1 a 2 sec. door deze
uitvoering hoort. Hoe ze
De leerlingen maken
aanpassing maak ik gebruik
daar komen is aan hun. Het zonder moeite een
van KR, zodat de leerlingen
onderdeel wordt aangevuld
koprol.
na iedere sprong weten of hij
met dwangstellingen als een
goed was of niet.
verhogen waarover de koprol Ik vertel de leerlingen Door gebruik te maken van
gemaakt moet worden.
dat ze zich steeds meer verhogingen waar over de
Hierdoor worden de
moeten uitdagen, free
leerlingen hun koprol/salto
leerlingen meer gedwongen
runners zoeken ook
moeten maken, creëer ik een
tot salto.
altijd het uiterste op. dwangstelling in mijn lessen.
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Organisatie:
de gekozen werkorganisaties tekenen voor onderwijsleermiddelen, leerlingen en
leerkracht

Materiaallijst:
per lesonderdeel
aangeven aard en
aantal van de
onderwijsleermiddele
n
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Faseri Leerinhouden & didactische
ng in werkvorm:
tijd:
Het doel van het spel is de
meeste punten behalen en de
minste punten tegen krijgen.
Er kan gescoord worden op
verschillende manieren. De
leerlingen krijgen zelf de
keuze om te kiezen de bal op
de mat te drukken of de bal
door de pionnen te stuiten.
De keuze hiervoor wordt
uitgelegd bij
verantwoording. De manier
waarop de leerlingen scoren
of het scoren voorkomen is
volledig aan hun. De
opdracht is vrij, dus de
leerlingen kunnen zelf
bepalen wat in hun ogen het
meest effectief is.
Problemen waar leerlingen
zelf tegen aanlopen is
bijvoorbeeld hoe vrij te
lopen, hoe de bal gegooid
wordt, hoe hun doel te
verdedigen enz. de keuze
hiervoor is te lezen in de
verantwoording.

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Ik verzamel de leerlingen
rond de situatie. Ik vertel
de leerlingen dat ook deze
gedeelte van de les er iets
anders uit zal zien dan
normaal. Ik vertel de
leerlingen dat het doel is
om zo veel mogelijk punten
te behalen, daarbij vertel
ik de leerlingen de
spelregels van 5 keer
overspelen enz. ook vertel
ik de leerlingen voor welke
keuzes de leerlingen komen
te staan gedurende het
spelletje. Ik vertel de
leerlingen dat ik ze niet
gaat vertellen op welke
manier zijn de meeste
punten kunnen scoren. De
leerlingen moeten geheel
zelf de weg bepalen dat
voor hun werkt. Na 5 min
draaien we door, zodat
iedereen nieuwe
tegenstanders tegenover hun
krijgt, hierdoor zien ze
misschien andere tactieken.

De leerlingen kunnen
het probleem niet
oplossen, hoe willen
zij tot de meeste
punten komen.

Verantwoording:

Door de leerlingen de
keuze te geven, zoals
het kiezen voor 5
punten (mat) of 10
punten (pionnen).
Ervaren de leerlingen
De leerlingen die
het gevoel van
daar over twijfelen keuzevrijheid, wat een
wil ik vragende wijs positief effect heeft
begeleiden tot hun
op de autonomie van de
oplossing.
leerlingen.
Door de leerlingen een
probleem voor te
leggen, ‘hoe kom ik
De leerlingen weten tot de meeste punten.’
niet hoe de vragen te Past deze spellen goed
beantwoorden.
bij Divergent
Discovery Style,
Ik begeleidt de
doordat de leerlingen
leerlingen naar het zelf oplossingen
antwoord. Ik zeg het bedenken voor het
antwoord niet voor, probleem. Ze beslissen
maar door vragen te zelf of ze de bal
stellen probeer ik de bovenhands of
uiteindelijke
onderhands spelen. Of
hoofdvraag te laten dat ze blijven staan
beantwoorden.
om de bal te vangen of
weg van de verdediger
lopen. Dit soort
oplossingen bedenken
de leerlingen zelf.
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Interventieweek 3

Lesvoorbereidingsformulier
Lesopdracht: in termen van het beïnvloeden van bewegingsgedrag
Salto voorover en handbal
Beginsituatie: Voor de relevante doelstellinggebieden concreet ingevuld (per bewegingsactiviteit)
Bewegen verbeteren: alle leerlingen kunnen een rechte koprol. 50% van de leerlingen kunnen een salto maken waarbij ze
landen op hun voeten. De andere leerlingen kunnen roteren in de lucht en landen op de billen.
Alle leerlingen hebben voorgang geboekt op het gericht gooien van de bal. De leerlingen hebben
voor zichzelf een effectieve manier gevonden van de bal waarbij ze het beste kunnen mikken.
Bewegen regelen: de leerlingen zijn niet gewend zelfstandig te werk te gaan. Ze zijn gewend geraakt dat de docent
alles voor ze voorkauwt. Dit heeft betrekking tot het in gang houden van een spelletje, tot zelf oplossingen bedenken
voor een probleem.
Bewegen beleven: een deel van de jongens vinden het over het algemeen leuk om te gymen, meisjes vinden dit stuk minder
leuk. De omgang onderling is matig. Er is geen sprake van een fijne werk sfeer.

Doelstelling: Voor de relevante doelstellinggebieden concreet ingevuld (per bewegingsactiviteit)
Bewegen verbeteren: alle leerlingen kunnen aan het eind van de les een rechte koprol. Verder wil ik dat 60% van de
leerlingen een salto kunnen maken waarbij ze landen op hun voeten. De andere leerlingen kunnen roteren in de lucht en
landen op de billen.
Alle leerlingen hebben voorgang geboekt op het gericht gooien van de bal. Deze les hebben 60% van
de leerlingen voor hun een geschikte manier gevonden om aanspeel lijnen te openen en afspeellijnen te benutten
Bewegen regelen: Ik wil gedurende de les niet vaker dan 5 keer ingrijpen, omdat de leerlingen iets anders aan het doen
zijn dan de oefening. Verder wil ik waarnemen dat iedere leerling zelf op zoek gaan naar de beste manier voor hun om
de meeste punten te behalen.
Bewegen beleven: Gedurende de les wil ik waarnemen dat de leerlingen plezier ervaren. Dat de leerlingen begrijpen
waarom ze bepaalde oefeningen doen.

44

Organisatie:
de gekozen werkorganisaties tekenen voor onderwijsleermiddelen, leerlingen en leerkracht

Materiaallijst:
per lesonderdeel
aangeven aard en
aantal van de
onderwijsleermiddelen

Situatie 2
Situatie 4

Situatie 3

Situatie 5

Situatie 1
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Faserin Leerinhouden &
g in
didactische werkvorm:
tijd:
Salto voorover wordt
aangeboden binnen een
grote speeltuin. De zaal
is ingericht met
verschillende materialen
en verschillende
onderdelen. De meeste
onderdelen zijn oefen
materiaal voor de salto
voorover. Andere
onderdelen zijn vrije
aanvullingen. De
bedoeling is dat de
leerlingen als free
runners een parkoers
afleggen. Zoals free
runners door de steden
vliegen en rennen, zo
gaan de leerlingen door
de zaal heen. Ze krijgen
30 min de tijd om
verschillende obstakels
te oefenen, zodat ze het
parkoers zo goed mogelijk
kunnen uitvoeren.

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Ik verzamel alle leerlingen dicht
rond mij heen. Ik vertel de
leerlingen dat de komende weken
salto springen centraal zal
staan. Ik laat de zaal achter mij
zien. Ik verwelkom de leerlingen
in mijn speeltuin. Ik vertel de
leerlingen dat ze als een stel
free runners door mijn speeltuin
mogen rennen, springen en
vliegen. Ik laat de leerlingen de
onderdelen zien waar ik wil dat
er een rotatie in voor moeten
komen, dat kan zijn een koprol,
maar het mooist is natuurlijk een
salto. Dan vertel ik de
leerlingen dat ze na mijn uitleg
drietallen moeten maken waarmee
ze de speeltuin gaan betreden,
daarbij is het de bedoeling dat
een leerling het parkoers aflegt
of een onderdeel oefent. En dat
de andere als hulpverleners
bijspringen. Als laatst vertel ik
de leerlingen dat ze bij ieder
onderdeel als dwangstelling mee
krijgen om na de landing 1
seconde rechtop te blijven staan
of een koprol erachteraan te
maken. Na mijn uitleg wens ik de
leerlingen veel plezier

Leerlingen hebben
geen zin om de
verschillende
onderdelen te
oefenen.

Verantwoording:

Door een vrije opdracht te
geven aan de leerlingen
hebben de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom zijn,
dat ze zelf de keuze in de
hand hebben.
Ik probeer deze
Door de gecreëerde speeltuin
leerlingen te
zijn de leerlingen zelf
motiveren door voor
oriënterend bezig. Ze gaan
hun uitdagende
zelf opzoek naar meerdere
oefeningen te
oplossingen om tot salto te
verzinnen.
komen. Deze aanpassing past
mooi binnen de Divergent
Discovery style.
De veiligheid kan
De leerlingen zijn verplicht
niet meer
om na iedere landing een
gegarandeerd worden. koprol er achteraan te maken
of recht op kunnen staan voor
Ik vertel de
1 a 2 sec. door deze
leerlingen dat er
aanpassing maak ik gebruik
3tallen gemaakt
van Knowledge of results ,
moeten worden.
zodat de leerlingen na iedere
Waarbij 1 leerlingen sprong weten of hij goed was
het parkoers aflegt
of niet. Ook is in alle
of een bepaalde
onderdelen dwangstellingen
onderdeel oefent en
ingebouwd, zodat ze geen
de andere leerlingen andere sprongen gaan
bij het onderdeel
uitvoeren. Deze
klaar staan ter
dwangstellingen zijn terug te
hulpverlening.
lezen op de verschillende
onderdelen.
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Faserin Leerinhouden &
g in
didactische werkvorm:
tijd:
Situatie 1:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Ik verzamel alle leerlingen langs
de situatie. Ik vertel de
leerlingen dat in deze situatie
een rotatie moet plaats vinden.
Na de afzet en voor de landing
vindt er een rotatie plaats. Voor
de rest blijf de opdracht vrij
voor de leerlingen

Leerlingen durven
niet uit aanloop de
trampoline in te
springen.

Verantwoording:

Door een vrije opdracht te
geven aan de leerlingen
hebben de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom zijn,
dat ze zelf de keuze in de
Ik vertel de
hand hebben.
leerlingen dat de
Door de gecreëerde speeltuin
opdracht vrij is
zijn de leerlingen zelf
behalve dat er een
oriënterend bezig. Ze gaan
rotatie moet plaats
zelf opzoek naar meerdere
vinden. De manier hoe oplossing om tot salto te
de leerlingen in de
komen. Deze aanpassing past
trampoline springen
mooi binnen de Divergent
is aan hun.
Discovery style.
De leerlingen zijn verplicht
Leerlingen maken een om na iedere landing een
scheve salto.
koprol er achteraan te maken
of recht op kunnen staan voor
Wanneer ik dit
1 a 2 sec. door deze
waarneem leg ik het
aanpassing maak ik gebruik
probleem neer bij
van KR, zodat de leerlingen
hun. Ik vertel de
na iedere sprong weten of hij
leerlingen dat hij
goed was of niet.
een scheven salto
maak en moet proberen
zelf een oplossing te
zoeken om een rechte
salto te maken.
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Faserin Leerinhouden & didactische
g in
werkvorm:
tijd:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording

Ik verzamel alle
leerlingen langs de
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat ook bij
deze situatie de rotatie
terug moet komen. Voor de
rest blijft de opdracht
vrij voor de leerlingen.
Het is net een speeltuin,
ze gaan zelf ontdekken.

Leerlingen durven niet Door een vrije opdracht te
vanaf de kast in de
geven aan de leerlingen
trampoline te springen. hebben de leerlingen het
gevoel dat ze autonoom
Ik vertel de leerlingen zijn, dat ze zelf de keuze
dat ze vrij zijn om te in de hand hebben.
kiezen hoe zij in de
Door de gecreëerde
trampoline willen
speeltuin zijn de
springen. Als ze maar
leerlingen zelf oriënterend
tot salto komen.
bezig. Ze gaan zelf opzoek
naar meerdere oplossing om
tot salto te komen. Deze
De salto wordt scheef
aanpassing past mooi binnen
gemaakt of de leerling de Divergent Discovery
maakt niet genoeg
style.
hoogte.
De leerlingen zijn
verplicht om na iedere
Dit probleem leg ik
landing een koprol er
neer bij de leerling en achteraan te maken of recht
daar vertel ik bij dat op kunnen staan voor 1 a 2
ze moeten proberen om
sec. ook wordt de mat
binnen de les zelf een gemarkeerd waarbij ze bij
oplossing te vinden
de landing niet overheen
voor het probleem.
mogen komen. Door deze
aanpassing maak ik gebruik
van KR, zodat de leerlingen
na iedere sprong weten of
hij goed was of niet.

Situatie 2:
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Faserin Leerinhouden & didactische
g in
werkvorm:
tijd:
Situatie 3:

Situatie 4:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Ik verzamel de
leerlingen rond deze
situatie. Ik vertel de
leerlingen dat ook hier
een rotatie tot de
uitvoering hoort. Hoe ze
daar komen is aan hun.
Het onderdeel wordt
aangevuld met
dwangstellingen als een
verhogen waarover de
koprol gemaakt moet
worden. Hierdoor worden
de leerlingen meer
gedwongen tot salto.

Leerlingen hebben moeite
met kort en snel draaien.

Verantwoording:

Door een vrije opdracht te
geven aan de leerlingen
hebben de leerlingen het
Dit probleem leg ik neer
gevoel dat ze autonoom
bij de leerling en daar
zijn, dat ze zelf de keuze
vertel ik bij dat ze
in de hand hebben.
moeten proberen om binnen Door de gecreëerde
de les zelf een oplossing speeltuin zijn de
te vinden voor het
leerlingen zelf oriënterend
probleem.
bezig. Ze gaan zelf opzoek
Wanneer de leerlingen er
naar meerdere oplossing om
zelf niet uit komen,
tot salto te komen. Deze
probeer ik samen met de
aanpassing past mooi binnen
leerlingen vragenderwijs
de Divergent Discovery
tot hun oplossing te
style.
komen.
De leerlingen zijn
verplicht om na iedere
Ik verzamel de
landing een koprol er
leerlingen rond deze
achteraan te maken of recht
situatie. Ik vertel de
op kunnen staan voor 1 a 2
leerlingen dat ook hier
sec. door deze aanpassing
een rotatie tot de
maak ik gebruik van KR,
uitvoering hoort. Hoe ze
zodat de leerlingen na
daar komen is aan hun.
De leerlingen maken zonder iedere sprong weten of hij
Het onderdeel wordt
moeite een koprol.
goed was of niet.
aangevuld met
Door gebruik te maken van
dwangstellingen als een Ik vertel de leerlingen
verhogingen waar over de
verhogen waarover de
dat ze zich steeds meer
leerlingen hun koprol/salto
koprol gemaakt moet
moeten uitdagen, free
moeten maken, creëer ik een
worden. Hierdoor worden runners zoeken ook altijd dwangstelling in mijn
de leerlingen meer
het uiterste op.
lessen.
gedwongen tot salto.

49

Faserin Leerinhouden & didactische
g in
werkvorm:
tijd:
Situatie 5:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

Ik verzamel de
leerlingen rond deze
situatie. Ik vertel
de leerlingen dat ook
hier een rotatie tot
de uitvoering hoort.
Hoe ze daar komen is
aan hun. Over de
eerste 3 poortjes
mogen de leerlingen
geen salto maken,
alleen over het
laatste poortje. Het
onderdeel wordt
aangevuld met
dwangstellingen als
poortjes op
verschillende hoogtes
waarover gesprongen
wordt om hoogte te
creëren. Hierdoor
worden de leerlingen
meer gedwongen tot
salto.

Leerlingen hebben moeite met Door een vrije opdracht te
kort en snel draaien.
geven aan de leerlingen
hebben de leerlingen het
Dit probleem leg ik neer bij gevoel dat ze autonoom
de leerling en daar vertel ik zijn, dat ze zelf de keuze
bij dat ze moeten proberen om in de hand hebben.
binnen de les zelf een
Door de gecreëerde
oplossing te vinden voor het speeltuin zijn de
probleem.
leerlingen zelf oriënterend
Wanneer de leerlingen er zelf bezig. Ze gaan zelf opzoek
niet uit komen, probeer ik
naar meerdere oplossing om
samen met de leerlingen
tot salto te komen. Deze
vragenderwijs tot hun
aanpassing past mooi binnen
oplossing te komen.
de Divergent Discovery
style.
De leerlingen zijn
verplicht om na iedere
landing een koprol er
Leerlingen maken een scheve
achteraan te maken of recht
salto.
op kunnen staan voor 1 a 2
sec. door deze aanpassing
Wanneer ik dit waarneem leg
maak ik gebruik van KR,
ik het probleem neer bij hun. zodat de leerlingen na
Ik vertel de leerlingen dat
iedere sprong weten of hij
hij een scheven salto maak en goed was of niet.
moet proberen zelf een
Door gebruik te maken van
oplossing te zoeken om een
verhogingen waar over de
rechte salto te maken.
leerlingen hun koprol/salto
moeten maken, creëer ik een
dwangstelling in mijn
lessen.
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Organisatie:
de gekozen werkorganisaties tekenen voor onderwijsleermiddelen, leerlingen en leerkracht

Materiaallijst:
per lesonderdeel
aangeven aard en
aantal van de
onderwijsleermiddelen

51

Faserin Leerinhouden & didactische werkvorm:
g in
tijd:
Het doel van het spel is de meeste
punten behalen en de minste punten
tegen krijgen. De leerlingen krijgen
verschillende keuzes vooraf. De kunnen
hun eigen bal kiezen. Verder kunnen ze
kiezen of de cirkelloper op 1, 2 of 3
matje gaat staan. Dit heeft gevolgen
op het aantal te behalen punten. De
keuze hiervoor wordt uitgelegd bij
verantwoording. De manier waarop de
leerlingen scoren of het scoren
voorkomen is volledig aan hun. De
opdracht is vrij, dus de leerlingen
kunnen zelf bepalen wat in hun ogen
het meest effectief is. Problemen waar
leerlingen zelf tegen aanlopen is
bijvoorbeeld hoe vrij te lopen, hoe de
bal gegooid wordt, hoe hun doel te
verdedigen enz. de keuze hiervoor is
te lezen in de verantwoording.

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

Ik verzamel alle
leerlingen weer bij
elkaar. Ik vertel dat het
doel is om zo veel
mogelijk punten te scoren.
Je kan een punt scoren
door de bal na 4 keer over
te spelen te spelen naar
de cirkelloper. Ieder
gevangen bal door de
cirkel is een punt. Sta de
cirkel op 1 matje is het
10 punten, staat de cirkel
op 2 matjes 5 punten en op
3 matjes 1 punt. Ook bij
deze oefening wordt er
doorgedraaid.

De leerlingen
kunnen het probleem
niet oplossen, hoe
willen zij tot de
meeste punten
komen.

Door de leerlingen de
keuze te geven, zoals
het kiezen voor 10
punten (1 mat), 5 punten
(2 matjes) of 1 punt (3
matjes) ervaren de
leerlingen het gevoel
van keuzevrijheid, wat
een positief effect
heeft op de autonomie
van de leerlingen.
Door de leerlingen een
probleem voor te leggen,
‘hoe kom ik tot de
meeste punten.’ Past
deze spellen goed bij
Divergent Discovery
Style, doordat de
leerlingen zelf
oplossingen bedenken
voor het probleem. Ze
beslissen zelf of ze de
bal bovenhands of
onderhands spelen. Of
dat ze blijven staan om
de bal te vangen of weg
van de verdediger lopen.
Dit soort oplossingen
bedenken de leerlingen
zelf.

De leerlingen die
daar over twijfelen
wil ik vragende
wijs begeleiden tot
hun oplossing.

De leerlingen weten
niet hoe de vragen
te beantwoorden.
Ik begeleidt de
leerlingen naar het
antwoord. Ik zeg
het antwoord niet
voor, maar door
vragen te stellen
probeer ik de
uiteindelijke
hoofdvraag te laten
beantwoorden.
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Lesvoorbereidingsformulier
Lesopdracht: in termen van het beïnvloeden van bewegingsgedrag
Salto voorover
Beginsituatie: Voor de relevante doelstellinggebieden concreet ingevuld (per bewegingsactiviteit)
Bewegen verbeteren: alle leerlingen kunnen een rechte koprol. 60% van de leerlingen kunnen een salto maken waarbij ze landen op hun voeten. De andere
leerlingen kunnen roteren in de lucht en landen op de billen.
Alle leerlingen hebben voorgang geboekt op het gericht gooien van de bal. De leerlingen hebben voor zichzelf een effectieve manier gevonden van
de bal waarbij ze het beste kunnen mikken.
Bewegen regelen: de leerlingen zijn niet gewend zelfstandig te werk te gaan. Ze zijn gewend geraakt dat de docent alles voor ze voorkauwt. Dit heeft
betrekking tot het in gang houden van een spelletje, tot zelf oplossingen bedenken voor een probleem.
Bewegen beleven: een deel van de jongens vinden het over het algemeen leuk om te gymen, meisjes vinden dit stuk minder leuk. De omgang onderling is
matig. Er is geen sprake van een fijne werk sfeer.

Doelstelling: Voor de relevante doelstellinggebieden concreet ingevuld (per bewegingsactiviteit)
Bewegen verbeteren: alle leerlingen kunnen aan het eind van de les een rechte koprol. Verder wil ik dat 75% van de leerlingen een salto kunnen maken waarbij
ze landen op hun voeten. De andere leerlingen kunnen roteren in de lucht en landen op de billen.
Alle leerlingen hebben voorgang geboekt op het gericht gooien van de bal. Deze les hebben 75% van de leerlingen voor hun een geschikte manier
gevonden om aanspeel lijnen te openen en afspeellijnen te benutten
Bewegen regelen: Ik wil gedurende de les niet vaker dan 3 keer ingrijpen, omdat de leerlingen iets anders aan het doen zijn dan de oefening. Verder wil ik
waarnemen dat iedere leerling zelf op zoek gaan naar de beste manier voor hun om de meeste punten te behalen.
Bewegen beleven: Gedurende de les wil ik waarnemen dat de leerlingen plezier ervaren. Dat de leerlingen begrijpen waarom ze bepaalde oefeningen doen
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Organisatie:
de gekozen werkorganisaties tekenen voor onderwijsleermiddelen, leerlingen en leerkracht

Materiaallijst:
per lesonderdeel aangeven
aard en aantal van de
onderwijsleermiddelen

Situatie 2
Situatie 4

Situatie 5
Situatie 3

Situatie 1
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Fasering
in tijd:

Leerinhouden & didactische werkvorm:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

Ik verzmel alle leerlingen langs de
situatie. Ik vertel de leerlingen dat in
deze situatie een rotatie moet plaats
vinden. Na de afzet en voor de
landing vindt er een rotatie plaats.
Voor de rest blijf de opdracht vrij
voor de leerlingen

Leerlingen durven niet uit Door een vrije opdracht te geven aan
aanloop de trampoline in te de leerlingen hebben de leerlingen het
springen.
gevoel dat ze autonoom zijn, dat ze zelf
de keuze in de hand hebben.
Ik vertel de leerlingen dat Door de gecreëerde speeltuin zijn de
de opdracht vrij is behalve leerlingen zelf oriënterend bezig. Ze
dat er een rotatie moet
gaan zelf opzoek naar meerdere
plaats vinden. De manier
oplossing om tot salto te komen. Deze
hoe de leerlingen in de
aanpassing past mooi binnen de
trampoline springen is aan Divergent Discovery style.
hun.
De leerlingen zijn verplicht om na
iedere landing een koprol er achteraan
Leerlingen maken een
te maken of recht op kunnen staan
scheve salto.
voor 1 a 2 sec. door deze aanpassing
maak ik gebruik van KR, zodat de
Wanneer ik dit waarneem leerlingen na iedere sprong weten of
leg ik het probleem neer bij hij goed was of niet.
hun. Ik vertel de leerlingen
dat hij een scheven salto
maak en moet proberen
zelf een oplossing te zoeken
om een rechte salto te
maken.

Situatie 1:
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Fasering
in tijd:

Leerinhouden & didactische werkvorm:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording

Ik verzamel alle leerlingen langs
de situatie. Ik vertel de leerlingen
dat ook bij deze situatie de
rotatie terug moet komen. Voor
de rest blijft de opdracht vrij voor
de leerlingen. Het is net een
speeltuin, ze gaan zelf
ontdekken.

Leerlingen durven niet vanaf de Door een vrije opdracht te geven
kast in de trampoline te
aan de leerlingen hebben de
springen.
leerlingen het gevoel dat ze
autonoom zijn, dat ze zelf de keuze
Ik vertel de leerlingen dat ze
in de hand hebben.
vrij zijn om te kiezen hoe zij in Door de gecreëerde speeltuin zijn de
de trampoline willen springen. leerlingen zelf oriënterend bezig. Ze
Als ze maar tot salto komen.
gaan zelf opzoek naar meerdere
oplossing om tot salto te komen.
Deze aanpassing past mooi binnen
De salto wordt scheef gemaakt de Divergent Discovery style.
of de leerling maakt niet
De leerlingen zijn verplicht om na
genoeg hoogte.
iedere landing een koprol er
achteraan te maken of recht op
Dit probleem leg ik neer bij de kunnen staan voor 1 a 2 sec. ook
leerling en daar vertel ik bij dat wordt de mat gemarkeerd waarbij
ze moeten proberen om binnen ze bij de landing niet overheen
de les zelf een oplossing te
mogen komen. Door deze
vinden voor het probleem.
aanpassing maak ik gebruik van KR,
zodat de leerlingen na iedere sprong
weten of hij goed was of niet.

Situatie 2:
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Fasering
in tijd:

Leerinhouden & didactische werkvorm:

Instructie:

Situatie 3:

Ik verzamel de leerlingen rond
deze situatie. Ik vertel de
leerlingen dat ook hier een
rotatie tot de uitvoering hoort.
Hoe ze daar komen is aan hun.
Het onderdeel wordt aangevuld
met dwangstellingen als een
verhogen waarover de koprol
gemaakt moet worden.
Hierdoor worden de leerlingen
meer gedwongen tot salto.

Situatie 4:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

Leerlingen hebben moeite met kort Door een vrije opdracht te geven aan
en snel draaien.
de leerlingen hebben de leerlingen
het gevoel dat ze autonoom zijn, dat
Dit probleem leg ik neer bij de
ze zelf de keuze in de hand hebben.
leerling en daar vertel ik bij dat ze Door de gecreëerde speeltuin zijn de
moeten proberen om binnen de les leerlingen zelf oriënterend bezig. Ze
zelf een oplossing te vinden voor
gaan zelf opzoek naar meerdere
het probleem.
oplossing om tot salto te komen.
Wanneer de leerlingen er zelf niet Deze aanpassing past mooi binnen
uit komen, probeer ik samen met de Divergent Discovery style.
de leerlingen vragenderwijs tot hun De leerlingen zijn verplicht om na
oplossing te komen.
iedere landing een koprol er
achteraan te maken of recht op
Ik verzamel de leerlingen rond
kunnen staan voor 1 a 2 sec. door
deze situatie. Ik vertel de
deze aanpassing maak ik gebruik van
leerlingen dat ook hier een
KR, zodat de leerlingen na iedere
rotatie tot de uitvoering hoort.
sprong weten of hij goed was of niet.
Hoe ze daar komen is aan hun.
Door gebruik te maken van
Het onderdeel wordt aangevuld
verhogingen waar over de leerlingen
met dwangstellingen als een
De leerlingen maken zonder moeite hun koprol/salto moeten maken,
verhogen waarover de koprol
een koprol.
creëer ik een dwangstelling in mijn
gemaakt moet worden.
lessen.
Hierdoor worden de leerlingen Ik vertel de leerlingen dat ze zich
meer gedwongen tot salto.
steeds meer moeten uitdagen, free
runners zoeken ook altijd het
uiterste op.
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Fasering
in tijd:

Leerinhouden & didactische werkvorm:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Verantwoording:

Situatie 5:

Ik verzamel de leerlingen rond
deze situatie. Ik vertel de
leerlingen dat ook hier een
rotatie tot de uitvoering hoort.
Hoe ze daar komen is aan hun.
Over de eerste 3 poortjes
mogen de leerlingen geen salto
maken, alleen over het laatste
poortje. Het onderdeel wordt
aangevuld met dwangstellingen
als poortjes op verschillende
hoogtes waarover gesprongen
wordt om hoogte te creëren.
Hierdoor worden de leerlingen
meer gedwongen tot salto.

Leerlingen hebben moeite met kort Door een vrije opdracht te geven aan
en snel draaien.
de leerlingen hebben de leerlingen
het gevoel dat ze autonoom zijn, dat
Dit probleem leg ik neer bij de
ze zelf de keuze in de hand hebben.
leerling en daar vertel ik bij dat ze Door de gecreëerde speeltuin zijn de
moeten proberen om binnen de les leerlingen zelf oriënterend bezig. Ze
zelf een oplossing te vinden voor
gaan zelf opzoek naar meerdere
het probleem.
oplossing om tot salto te komen.
Wanneer de leerlingen er zelf niet Deze aanpassing past mooi binnen
uit komen, probeer ik samen met de Divergent Discovery style.
de leerlingen vragenderwijs tot hun De leerlingen zijn verplicht om na
oplossing te komen.
iedere landing een koprol er
achteraan te maken of recht op
kunnen staan voor 1 a 2 sec. door
deze aanpassing maak ik gebruik van
KR, zodat de leerlingen na iedere
Leerlingen maken een scheve salto. sprong weten of hij goed was of niet.
Door gebruik te maken van
Wanneer ik dit waarneem leg ik het verhogingen waar over de leerlingen
probleem neer bij hun. Ik vertel de hun koprol/salto moeten maken,
leerlingen dat hij een scheven salto creëer ik een dwangstelling in mijn
maak en moet proberen zelf een
lessen.
oplossing te zoeken om een rechte
salto te maken.
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Organisatie:
de gekozen werkorganisaties tekenen voor onderwijsleermiddelen, leerlingen en leerkracht

Materiaallijst:
per lesonderdeel aangeven
aard en aantal van de
onderwijsleermiddelen
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Fasering
in tijd:

Leerinhouden & didactische werkvorm:

Instructie:

Wat verwacht je?
Wat doe je?

Het doel van het spel is scoren en scoren
voorkomen. De leerlingen krijgen verschillende
keuzes vooraf. De teams zijn van te voren gemaakt,
maar de leerlingen mogen zelf kiezen wie er gaat
keepen en wie er op welke positie komt te staan. De
keuze hiervoor wordt uitgelegd bij verantwoording.
De manier waarop de leerlingen scoren of het
scoren voorkomen is volledig aan hun. De opdracht
is vrij, dus de leerlingen kunnen zelf bepalen wat in
hun ogen het meest effectief is. Problemen waar
leerlingen zelf tegen aanlopen is bijvoorbeeld hoe
vrij te lopen, hoe de bal gegooid wordt, hoe hun
doel te verdedigen enz. de keuze hiervoor is te lezen
in de verantwoording.

Ik verzamel alle leerlingen weer bij
elkaar. Ik vertel dat het doel is om te
scoren en scoren te voorkomen. Je
scoort een punt wanneer de bal met
een stuit in het doel gegooid wordt.
Het spel bestaat uit 4 aanvallers en 3
verdedigers plus 1 keeper zoals
afgebeeld. de dwangstelling is dat
iedere verdediger een eigen zone
heeft om te verdedigen, afgebeeld
met stippellijnen. De verdedigers
mogen niet verdedigen buiten hun
eigen zone. Door deze dwangstelling
kunnen de aanvallers zelf ontdekken
op welke verschillende manieren een
doelkans gecreëerd kan worden. De
manier waarop is namelijk vrij voor
de leerlingen.

De leerlingen kunnen
het probleem niet
oplossen, hoe willen zij
tot de meeste punten
komen.

Verantwoording:

Door de leerlingen de keuze te
geven, ervaren de leerlingen het
gevoel van keuzevrijheid, wat
een positief effect heeft op de
autonomie van de leerlingen.
Door de leerlingen een probleem
De leerlingen die daar voor te leggen, ‘hoe kom ik tot
over twijfelen wil ik
de meeste punten.’ Past deze
vragende wijs
spellen goed bij Divergent
begeleiden tot hun
Discovery Style, doordat de
oplossing.
leerlingen zelf oplossingen
bedenken voor het probleem. Ze
beslissen zelf of ze de bal
bovenhands of onderhands
De leerlingen weten niet spelen. Of dat ze blijven staan
hoe de vragen te
om de bal te vangen of weg van
beantwoorden.
de verdediger lopen. Dit soort
oplossingen bedenken de
Ik begeleidt de
leerlingen zelf.
leerlingen naar het
antwoord. Ik zeg het
antwoord niet voor,
maar door vragen te
stellen probeer ik de
uiteindelijke hoofdvraag
te laten beantwoorden.
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Bijlage VI Onderzoeksdata vragenlijst
Voormetingen Interventie
Interventieklas M2C
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Geslacht
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2

Vraag 1

Vraag 2
1
1
1
1
3
3
1
2
1
3
3
3
3
3
2
3
3
1
3
3
3

Vraag 3
4
5
5
4
5
4
4
3
4
5
5
4
5
3
2
4
5
4
4
2
3

Vraag 4
3
2
2
1
3
3
2
3
3
3
3
1
3
2
3
1
3
3
3
3
1

Vraag 5
3
1
1
1
3
3
1
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
4
3
5

Vraag 6
4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
5
3
4
4
2
3
5
4
3
2
4

Vraag 7
3
3
3
1
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4

Vraag 8
2
2
2
1
3
3
2
4
3
2
3
1
2
2
4
2
3
3
4
3
4

Vraag 9
4
4
4
4
1
4
4
3
4
5
5
3
5
5
3
3
5
4
3
3
3

2
3
3
1
3
2
3
3
3
4
3
1
5
3
2
1
3
3
2
4
4

Vraag 10 Vraag 11 Vraag 12
2
4
2
1
4
1
1
4
1
1
4
1
4
3
1
4
3
2
1
4
1
4
4
3
4
4
1
3
5
3
3
5
2
1
4
1
4
5
3
1
4
1
1
1
1
1
3
1
3
5
1
4
5
1
4
1
1
3
2
3
4
4
3

Basisbehoeften
Autonomie
2,833333333
2,5
2,5
2
3
3,166666667
2,416666667
3,333333333
3,083333333
3,666666667
3,75
2,416666667
3,833333333
2,916666667
2,333333333
2,333333333
3,666666667
3,166666667
3
2,916666667
3,5

2,5
2,25
2,25
1
2,75
2,75
2,25
3
2,5
3,5
3
1,75
3,75
2,5
2,5
1,5
2,75
2,5
2,5
3,5
3

Verbondenheid Competentie
4
2
4
1,25
4
1,25
4
1
3
3,25
3,5
3,25
3,75
1,25
3,5
3,5
4
2,75
4,75
2,75
5
3,25
3,5
2
4,75
3
4
2,25
2
2,5
3,25
2,25
5
3,25
4,25
2,75
2,75
3,75
2,25
3
3,5
4

Cijfer
6
7
7
1
6
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
6
7
6
6
10
Gemiddelde per klas

Gemiddelde per vraag
1+2
2,238095
4 2,428571 2,904762 3,52381 3,47619 2,619048 3,761905 2,761905 2,571429 3,714286 1,619048
1
2,5
4,1
2,3
3,1
3,8
3,4
2,4
3,7
2,2
2,4
3,9
1,5
2
2 3,909091 2,545455 2,727273 3,272727 3,545455 2,818182 3,818182 3,272727 2,727273 3,545455 1,701465

Gemiddelde per klas
Basisbehoeften
Autonomie
Verbondenheid Competentie
2,968253968
2,571428571
3,75
2,583333333

Standaard deviatie
1+2
1
2

Standaard deviatie per klas
Basisbehoeften
Autonomie
Verbondenheid Competentie
0,531948848
0,64779847
0,810092587
0,870823365

0,94365 0,948683 0,810643 1,091089 0,813575 0,749603 0,920662 0,995227 1,044259 1,36277 1,189237 0,86465
0,849837 0,737865 0,948683 0,875595 0,788811 0,966092 0,966092 1,251666 0,918937 1,349897 0,737865 0,707107
1 1,136182 0,687552 1,272078 0,786245 0,522233 0,873863 0,750757 1,07872 1,341641 1,507557 1,00905

6,52381
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Voormetingen Interventie
Controleklas M2A
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Geslacht Vraag 1 Vraag 2
2
3
1
3
1
1
1
1
2
5
1
3
1
2
1
1
2
3
2
3
1
1
2
2
2
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
1
2
2
3
1
1

Vraag 3
2
5
4
2
5
3
4
4
3
4
5
3
3
3
5
5
1
4
2
4
4
4
2

Vraag 4
2
3
1
3
3
2
3
1
2
3
3
3
1
3
1
3
1
3
3
1
3
3
3

Vraag 5
3
1
3
4
3
2
4
3
2
3
2
3
2
5
4
2
3
3
3
1
3
3
2

Vraag 6
3
3
4
3
5
2
4
4
2
4
4
4
4
3
4
5
1
4
5
2
4
3
3

Vraag 7
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
1
4
3
4
3
4
4

Vraag 8
3
3
3
4
5
3
3
3
3
4
2
3
4
4
3
2
2
3
4
3
3
2
3

Vraag 9
3
4
5
5
4
3
5
4
4
5
5
4
1
4
4
5
4
5
3
4
5
4
2

3
3
4
4
3
2
3
4
4
4
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
2

Vraag 10 Vraag 11 Vraag 12
2
3
3
5
4
3
3
3
1
3
4
3
3
5
4
2
1
2
3
5
1
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
5
2
4
4
3
4
3
3
5
5
3
2
4
2
2
5
2
3
2
1
3
4
2
3
5
3
3
4
3
3
4
1
3
3
4
2
4
3

Basisbehoeften
Autonomie
2,833333333
3,333333333
3
3,333333333
4
2,333333333
3,333333333
2,916666667
2,75
3,333333333
3,083333333
3,25
2,75
3,833333333
3,083333333
3,166666667
1,75
3,25
3,333333333
2,916666667
3,166666667
3,25
2,583333333

3
3
2,5
3,5
3,25
2,25
2,5
2,5
2,75
3,25
2,75
3
2,75
3
2,5
2,75
1
3
3
2,75
2,5
3,5
3

Verbondenheid Competentie
2,75
2,75
4
3
4
2,5
3,5
3
4,75
4
2,25
2,5
4,5
3
3,75
2,5
2,75
2,75
3,75
3
4,75
1,75
3,75
3
2,75
2,75
3,75
4,75
4,25
2,5
5
1,75
2
2,25
4,25
2,5
3,75
3,25
3,5
2,5
4,25
2,75
3,5
2,75
2,75
2

Cijfer

Gemiddelde per klas
Gemiddelde per vraag
1+2
1
2
Standaard deviatie
1+2
1
2

2,173913 3,521739 2,347826 2,782609 3,478261 3,26087 3,130435
4 3,0869565 2,956522 3,652174 2,434783
1,461538 3,692308 2,307692 2,769231 3,461538 3,230769 2,846154 4,307692 2,9230769 2,769231 3,692308 1,923077
3,1
3,3
2,4
2,8
3,5
3,3
3,5
3,6
3,3
3,2
3,6
3,1
1,266785 1,16266 0,884652 0,951388 1,038774 0,6887 0,757049 1,044466 0,7331776 0,877924 1,152416 0,895752
0,77625 1,315587 0,947331 0,926809 1,050031 0,83205 0,5547 0,947331 0,8623165 0,83205 1,182132 0,759555
1,197219 0,948683 0,843274 1,032796 1,080123 0,483046 0,849837 1,074968 0,4830459 0,918937 1,173788 0,567646

8
7
8
7
9
6
7,5
8
6
8
7
7
7
7
7
7
6
7
8
7
6
7
7
7,152174

Gemiddelde per klas
Basisbehoeften
Autonomie
Verbondenheid Competentie
3,06884058
2,782608696
3,663043478
2,760869565
Standaard deviatie per klas
Basisbehoeften
Autonomie
Verbondenheid Competentie
0,464423841
0,507356943
0,806960824
0,650516669

62

Nametingen Interventie
Interventieklas M2C
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Geslacht
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2

Vraag 1

Vraag 2
3
4
2
3
3
3
5
3
2
3
3
1
5
3
5
3
5
5
3
3
4

Vraag 3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
5
3
4
3
5
5
4
2
4

Vraag 4
3
2
2
1
2
3
3
2
3
2
3
1
4
2
4
1
2
4
4
3
3

Vraag 5
2
3
1
3
3
4
3
3
2
4
4
1
2
3
4
3
4
3
4
2
5

Vraag 6
3
4
4
3
3
4
5
4
4
3
5
3
5
4
3
4
5
4
4
2
5

Vraag 7
3
5
3
1
5
3
5
3
3
3
3
4
5
4
5
3
4
5
4
4
4

Vraag 8
2
4
2
3
3
3
3
3
2
2
4
1
3
2
4
3
3
4
4
3
5

Vraag 9
4
4
4
3
4
4
5
3
4
4
4
3
5
5
4
3
5
5
4
3
5

3
4
3
2
4
3
4
2
3
3
4
1
5
3
3
3
3
4
4
4
4

Vraag 10 Vraag 11 Vraag 12
2
3
3
4
4
4
1
4
2
3
2
4
2
3
3
4
3
2
3
5
3
3
4
3
2
4
3
2
4
4
3
4
4
1
4
1
3
5
4
1
4
1
3
5
4
1
4
1
3
5
3
4
5
1
3
2
3
3
3
3
4
3
3

Basisbehoeften
Autonomie
2,916666667
3,916666667
2,666666667
2,666666667
3,25
3,333333333
4
3,083333333
3
3,166666667
3,833333333
2
4,25
2,916666667
4
2,666666667
3,916666667
4,083333333
3,583333333
2,916666667
4,083333333

3
3,75
2,5
2
3,5
2,75
3,75
2,5
3
3
3,5
1,75
4,5
2,5
4
2
3
3,5
3,75
3,5
3,5

Verbondenheid Competentie
3,5
2,25
4,25
3,75
4
1,5
3
3
3,5
2,75
3,75
3,5
4,75
3,5
3,75
3
4
2
3,75
2,75
4,5
3,5
3,25
1
5
3,25
4
2,25
4
4
3,5
2,5
5
3,75
4,75
4
3,5
3,5
2,5
2,75
4,25
4,5

Cijfer
6
9
6
5
8
7
8
7
7
6
7
7
9
8
8
7
8
7
8
6
10
Gemiddelde per klas

Gemiddelde per vraag
1+2
3,380952
4 2,571429
1
3
3,9
2
2
3,727273 4,090909 3,090909
Standaard deviatie
1+2
1
2

3 3,857143 3,761905
3 4,047619 3,285714 2,619048 3,809524 2,809524
3
3,8
3,3
2,7
3,8
2,8
2,3
3,6
2,5
3 3,909091 4,181818 3,272727 4,272727 3,727273 2,909091
4 3,02381

1,116969 0,774597 0,978337 1,048809 0,853564 1,044259 0,948683 0,740013 0,902378 1,023533 0,928388 1,077917
0,942809 0,737865 0,816497 0,942809 0,788811 1,05935 0,823273 0,788811 0,918937 1,05935 0,843274 1,178511
1,190874 0,831209 0,831209 1,183216 0,94388 0,873863 1,00905 0,64667 0,64667 0,98165 0,98165 0,94388

7,333333

Gemiddelde per klas
Basisbehoeften
Autonomie
Verbondenheid Competentie
3,345238095
3,107142857
3,928571429
3

Standaard deviatie per klas
Basisbehoeften
Autonomie
Verbondenheid Competentie
0,619859815
0,718381117
0,64779847
0,87321246
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Nametingen Interventie
Controleklas M2A
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Geslacht Vraag 1 Vraag 2
2
3
1
3
1
2
1
3
2
3
1
3
1
3
1
2
2
3
2
3
1
1
2
3
2
3
2
4
1
5
1
1
1
3
1
2
2
5
2
3
1
3
2
4
1
3

Vraag 3
3
4
4
2
4
2
4
4
3
4
5
4
3
3
4
5
3
4
5
4
4
4
2

Vraag 4
1
1
1
2
1
3
2
1
2
3
3
3
1
3
4
2
1
3
4
3
2
4
3

Vraag 5
3
3
3
1
1
2
3
3
2
4
3
4
3
5
3
3
2
3
4
3
3
4
1

Vraag 6
3
3
4
3
4
1
4
4
2
3
5
4
4
3
4
5
1
3
3
4
4
4
1

Vraag 7
4
3
3
2
4
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
4

Vraag 8
3
3
2
2
5
3
3
2
3
3
3
3
3
5
2
2
1
3
3
3
3
4
3

Vraag 9
2
5
5
4
4
1
4
4
4
4
5
4
4
3
4
5
4
5
3
4
4
3
5

3
3
3
2
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
2
1
3
3
3
3
4
3

Vraag 10 Vraag 11 Vraag 12
4
3
4
5
4
3
3
4
2
2
3
2
5
5
2
2
1
2
2
4
2
3
4
2
3
2
2
3
2
3
3
5
2
4
4
4
3
4
4
5
3
3
2
4
2
3
5
2
1
4
1
3
5
2
5
4
4
4
4
3
4
4
2
4
3
4
3
2
2

Basisbehoeften
3
3,333333333
3
2,333333333
3,5
2,166666667
3,083333333
2,916666667
2,833333333
3,166666667
3,416666667
3,75
3,25
3,583333333
3,333333333
3,166666667
2
3,25
3,833333333
3,416666667
3,25
3,75
2,666666667

Autonomie
3
2,5
2,25
2
2,75
2,75
2,5
2,25
3
3
2,75
3,75
3
3
3
2,25
1,25
2,75
3,5
3
2,5
3,75
3

Verbondenheid Competentie
2,75
3,25
4
3,5
4,25
2,5
3
2
4,25
3,5
1,25
2,5
4
2,75
4
2,5
2,75
2,75
3,25
3,25
5
2,5
4
3,5
3,75
3
3
4,75
4
3
5
2,25
3
1,75
4,25
2,75
3,75
4,25
4
3,25
4
3,25
3,5
4
2,5
2,5

Cijfer

Gemiddelde per klas
Gemiddelde per vraag
1+2
1
2
Standaard deviatie
1+2
1
2

2,956522 3,652174 2,304348 2,869565 3,304348 3,130435 2,913043 3,913043 3,0434783 3,304348 3,608696 2,565217
2,615385 3,615385 2,153846 2,538462 3,230769 2,923077 2,461538 4,230769 2,6923077 2,769231 3,769231
2
3,4
3,7
2,5
3,3
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5
4
3,4
3,3
0,975997 0,884652 1,063219 1,01374 1,145536 0,548083 0,900154 0,99604 0,705708 1,105144 1,076152 0,895752
1,043908 1,043908 0,987096 0,77625 1,42325 0,493548 0,660225 1,091928 0,6304252 1,012739 1,165751 0,408248
0,699206 0,674949 1,178511 1,159502 0,699206 0,516398 0,849837 0,707107 0,5270463 0,816497 0,966092 0,823273

Gemiddelde per klas
Basisbehoeften
Autonomie
Verbondenheid Competentie
3,130434783
2,760869565
3,619565217
3,010869565
Standaard deviatie per klas
Basisbehoeften
Autonomie
Verbondenheid Competentie
0,482539897
0,556359212
0,845676052
0,713021184
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8
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
8,5
7
7
5,5
7
8
9
7
7
7
7,130435

Bijlage VII Onderzoeksdata focusgroep
Ik: goede middag allemaal, super tof dat jullie aanwezig zijn terwijl jullie eigenlijk al uit zijn.
D: hoi meneer.
A: he.
F: hallo.
Ik: zoals ik jullie verteld heb gaan we met z’n alle een gesprekje voeren over de afgelopen lessen. Ik
wil dat jullie antwoord geven volgens jullie eigen waarheid. Jullie mogen eerlijk zeggen wat jullie
vinden.
Ik: Ik ga jullie een aantal vragen stellen waar jullie allemaal antwoord op mogen geven, ik hoef jullie
geen beurt te geven. Jullie mogen ook reageren op elkaar wanneer je het niet eens bent met wat de
ander zegt.
Ik: Hoe hebben jullie de afgelopen lessen ervaren?
D: leuk.
N: ik vond het ook leuk.
B: ja hoor.
Ik: nou ik ben blij dat jullie het leuk vonden, kunnen jullie aangeven of jullie het anders ervaren
hebben dan de gewone lessen en waarom je het dan anders ervaren heb? Wat was er anders?
B: ik vond het leuker.
Ik: je vond het leuker dan andere lessen?
B: ja.
Ik: maar wat maakte het dan leuker, wat was er anders?
B: we konden nu meer doen wat we zelf leuk vinden, we mochten ook zelf de volgorde bepalen bij
een spelletje en dat vond ik leuk.
Ik: waarom vond je dat leuk?
B: ja gewoon, ik zat in een groepje en we moesten met z’n alle zelf beslissingen nemen, zoals de
volgorde maar ook wie de score bij houdt enz.
Ik: wat vind de rest ervan?
D: ik ben het er wel mee eens.
A: ik ook wel, maar ik zat niet in een leuk groepje.
Ik: I, ik heb jou nog niks horen zeggen, wat vind jij ervan wat B zegt?
I: ja ik vind dat hij gelijk heeft. Normaal moesten we een oefenen doen die alle hetzelfde waren, nu
waren de oefeningen heel verschillend, dat maakte het veel leuker.
Ik: Vorige lessen zijn we bezig geweest met hurkspringen.
Kunnen jullie mij vertellen hoe de lessen van hurkspringen er uit zagen.
F: nou er stonden 3 oefeningen, de eerste lessen waren alle 3 de oefeningen hetzelfde. Later waren
de eerste oefening makkelijker en de laatste oefeningen stond de kast gedraaid.
I: ja we moesten rijtjes maken en achter elkaar door de sprong maken.
Ik: Hoe hebben jullie dit ervaren? Hoe is dit bevallen?
B: ik vond het super stom, alle meisjes stonden voor een oefening en zaten allemaal de huilen dat ze
het eng vinden.
F: dat is niet waar B, niet alle meisjes vonden het eng.
D: de meisjes vonden het vervelend dat de jongens zaten te kijken naar hoe de meisjes het deden. En
dan gingen ze ons uitlachen.
Ik: nee dat is ook niet leuk inderdaad. Wat vond de rest ervan?
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A: ja ik vond het niet zo leuk, ik kon het niet zo goed. Daarom heb ik toen heel weinig mee gedaan
met de lessen.
N: ik vond het wel prima, ik heb toen veel gesprongen en heb ook een 8 gekregen voor dat
onderdeel. Daar was ik heel blij mee.
Ik: De afgelopen lessen zijn we bezig geweest met salto springen en handballen.
Kunnen jullie mij vertellen hoe deze lessen er uit zagen?
N: het salto springen vond ik super gaaf. De zaal stond helemaal vol met allemaal dingen, net als een
speeltuin zoals je toen zei. Ik vind freerunning super gaaf en voelde me toen net een freerunner.
Ik: wat vind de rest ervan?
B: ja ik vond het ook leuk, alleen vond ik het soms gevaarlijk want dan gingen sommige jongens heel
snel achter elkaar waardoor ze op elkaar vielen enzo.
Ik: ja inderdaad dat was niet zo slim van de jongens. Toen moest ik even boos worden op ze.
maar wat vond je voor de rest ervan B?
B: ja wel leuk. S kan bijvoorbeeld super goed salto springen, heel hoog enzo. Maar ik kon de zelfde
oefening doen als hij alleen dan op mijn eigen manier en dat vond ik wel cool dat ik dezelfde
oefening kon doen als hij.
N: ja inderdaad iedereen kon op zijn niveau oefenen, dat vond ik fijn.
Ik: en jij A? vond jij het fijner dan andere lessen zoals bij hurkspringen?
A: ja ik vond dit wel beter. Ik vond nog steeds sommige oefeningen eng en moeilijk.
Ik: en jullie dames? Jullie vertelde ons net dat jullie het niet leuk vonden dat alle jongens naar jullie
stonden te kijken en gingen lachen.
Is dit veranderd?
D: nee.
F: nee ik vind van wel hoor D. we gingen nog wel veel met meisjes samen, maar omdat de zaal
helemaal vol stond met verschillende onderdelen zat iedereen een beetje verdeeld. Ik heb geen
jongens naar ons zien kijken en ons zitten uitlachen hoor.
D: klopt, je heb een beetje gelijk. Het was beter.
Ik: waarom ben je nu van mening veranderd D? en kan je mij nog een keer uitlachen waarom het
beter was?
D: omdat ik vind dat F ook gelijk heeft, het was ook minder.
Ik vond het beter omdat u ervoor zorgde dat iedereen om haar manier kon mee doen. U liet ons een
speeltuin zien, zoals u dat zo leuk zei. En u zei bij welke onderdelen u een salto wilt zien en bij welke
onderdelen wij helemaal vrij zijn om iets te doen. We konden zelf kiezen wat we konden doen en aan
het eind van alle lessen vond ik het super gaaf dat ik uiteindelijk ook de salto kon net als J. Ik ging ook
veel samen met F en L wij gingen elkaar ook leren hoe wij nu deze keer over de kast gingen springen.
Ik: dat heb je mooi verteld. Wat vind de rest daarvan?
I: ja ik ben het er mee eens.
N: ja ik ook, veel leuker.
Ik: maar we hebben niet alleen maar salto gesprongen he jongens, wat vonden jullie van het
handbal?
B: ik vond de spelletjes die we de eerste les deden erg leuk. Het was anders dan da we normaal
deden.

Ik: waarom vond je die spellen zo leuk dan B?
B: ik vond de spelletjes leuk verzonnen en ik vond het leuk dat je zelf kon beslissen voor hoeveel
punten je ging. Je kon voor 50 punten kiezen en voor 30 en voor 10 punten. S ging iedere keer voor
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de 50 punten en ik ging iedere keer voor de 30 of 10 punten. Aan het eind van de les had ik toch
bijna net zoveel punten als s en dat vond ik grappig.
Ik: wat vond de rest van de keuze van verschillende punten?
D: ja vond ik leuk hierdoor kon iedereen zelf kiezen hoe zij zoveel mogelijk punten gingen scoren.
Ik deed het net als B, de 10 punten kon ik makkelijk scoren, daardoor ging ik alles op 10 punten zodat
ik niks zou missen.
N: ik deed het anders hoor. Ik ging altijd voor de meeste punten want als je die een keer scoor heb je
super veel punten.
A: dat is juist dom want misschien gooi je alles wel mis en dan heb je geen punten.
N: nou ik ben toch 1e geworden hoor.
Ik: jongens het maak niet uit wie de beste manier heeft gevonden, het ging erom dat iedereen er
over ging nadenken en voor zichzelf de beste manier zou kiezen. En als ik jullie zo aan hoor is dat
gelukt ook.
Ik: Kunnen jullie allemaal één onderdeel noemen van de afgelopen lessen dat jullie het leukst vonden
om te doen? Vertel daarbij waarom jullie dat zo leuk vonden.
B: ik vond de spelletjes met handbal super leuk, omdat we zelf beslissingen mochten nemen.
N: ik vond de speeltuin super gaaf omdat ik me net een freerunner voelde.
A: jij ik vond de speeltuin ook leuk, omdat ik met veel meer dingen mee kon doen.
I: ik vond de derde les van handbal leuk, omdat ik het spelletje leuk vond en we ook zelf konden
beslissen voor hoeveel punten te gingen door met 1 matje te werken of met 2 matjes.
Ik: waarom vond je het leuk dat je zelf het aantal matjes kon kiezen?
I: nou sommige in onze klas kunnen niet zo goed een bal gooien of vangen, als je merk dat je team
niet zo goed is als het andere team konden we kiezen om te spelen met 2 matjes. We konden dan
wel minder veel punten scoren, maar het werd toen wel makkelijker voor ons om te scoren.
Ik: wat vindt de rest daarvan?
N: ja wel leuk, ik vond alleen dat we dat spelletje iets te lang speelden. Ik wilde eigenlijk het liefst
gewoon partijen over heel veld.
Ik: waarom wilde je zo graag partijen?
N: ja dat wilde de andere jongens ook. Dat is gewoon leuk
Ik: vind de rest dat ook?
B: nee ik vind dat niet
F: nee ik ook niet, vond deze oefeningen juist leuk.
D: ja ik ook, want tijdens partijen krijgen wij nooit de bal van de jongens. En nu konden we allemaal
mee doen.
Ik: kunnen jullie allebei nog een onderdeel noemen die jullie leuk vonden D en F.
F: als ik één onderdeel mag noemen vind ik de speeltuin bij het saltospringen ook het leukst denk ik.
We waren meer vrij en hadden meer eigen inbreng tijdens de lessen.
D: ja dat vind ik ook.
Ik: Voorafgaand aan het onderzoek heb ik jullie een vragenlijst laten invullen.
Daaruit kwam onder andere een gemiddelde uit, namelijk dat jullie vinden dat jullie niet genoeg
ruimte krijgen voor meer eigen inbrengen. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld wanneer jullie gingen
hurkspringen een aantal weken geleden, jullie het gevoel hadden niet zelf te kunnen beslissen
wanneer en welke oefening je wilde doen en op welke wijze het werd uitgevoerd. Kort samengevat
betekend het dat er tijdens de lessen maar één antwoord/oplossing goed is, namelijk van de docent.
Kunnen jullie mij uitleggen waarom de autonomie dit cijfer kreeg?
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Welke onderdelen in de lessen hebben gezorgd voor dit cijfer?
B: ja.
I: uhm.
Ik: oke laat ik het zo uitleggen. Uit jullie cijfer kwam uit dat jullie het niet leuk vonden om iedere keer
weer die zelfde oefening te doen en tekst en uitleg van mij te krijgen van hoe jullie het goed moeten
doen. Klopt dit?
N: ja.
I: ja.
D: ja.
A: ja.
Ik: oke, toen jullie die vragenlijst voor de 2e keer deden invullen vonden jullie dat dit beter was.
Waarom was het de afgelopen lessen beter geworden? Kunnen jullie mij dat vertellen?
A: uhm.
F: ja ik vond de lessen gewoon leuker dan normaal.
D: ja ik ook.
Ik: vonden jullie dat ook A en B?
A: ja.
B: ja ik ook, want daarna hebben we wiskunde en die vrouw kan echt niet lesgeven. Daarom wil ik
ook nooit weg bij gym.
Ik: haha, oke we parkeren deze vraag even.
ik ga door met de andere vragen.
Ik: D in de vragenlijst die jullie allemaal hebben ingevuld stond de volgende vraag: Ik heb het gevoel
dat ik iets te zeggen heb over de oefeningen die ik doe. De eerste keer toen jij de vragenlijst invulde
gaf jij hiervoor het cijfer 2 en vorige week een 3. Wat is er de afgelopen lessen veranderd dat je cijfer
is gestegen?
D: nou omdat ik vond dat ik ook meer te zeggen had. Ik vond het stom dat we 3 weken lang iedere
keer die zelfde sprong moest maken over de kast. Ik vond de speeltuin super gaaf omdat het niet
iedere week hetzelfde was. Ik vond die grote gele springkussen ook super leuk.
B: ja die vond ik ook leuk.
N: ja ik ook.
D: ja he.
Ik: wat vind de rest ervan van wat D zegt?
A: ja ik vond die springkussen ook leuk.
Ik: ik heb het niet over de tumbling, maar over wat ze zei over de verandering.
I: ja ik vond dat ook. Het was weer wat anders. Iedere week was er wel iets anders en dat was leuk. Ik
vond het ook vooral leuk dat niet iedereen zat te kijken of ik het wel goed deed, ook u meneer.
Ik: I op de vraag: Tijdens de lessen is er ruimte voor eigen inbreng. Gaf jij eerst een cijfer 3 en vorige
week gaf jij het de cijfer 4. Wat is er de afgelopen weken veranderd dat jou cijfer is gestegen?
I: met eigen inbreng wordt toch bedoeld dat ik meer zelf mag kiezen?
Ik: ja dat klopt.
I: nou ik vond dat dat beter was dan bij het hurkspringen.
Ik: en wat maakte het dan beter? Kan je een voorbeeld geven?
I: nou bijvoorbeeld wat ik al eerder gezegd had. Dat we zelf mochten kiezen of we 1 matje of 2
matjes wilde gebruiken bij het spel.
Ik: zijn we het daar allemaal mee eens? Denk niemand er anders over?
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N: nee.
A: nee hoor.
Ik: jij ook niet F?
F: nee.
Ik: F, jouw cijfer is gelijk gebleven bij vraag 12, betekent dat jij het anders ervaren heb?
F: nee ik vond ook dat we meer zelf dingen mochten beslissen. Alleen tijdens de eerste les was dit
niet zo leuk omdat ze jongens toen heel druk werden en gek gingen doen.
Ik: waarom denk je dat de jongens gek gingen doen tijdens de eerste les?
F: nou, misschien omdat ze dachten dat ze helemaal vrij waren om te doen wat ze wilde. Maar dat
was niet zo toch?
Ik: nee wat was niet zo inderdaad.
Ik: Onderaan de vragenlijst konden jullie de lessen een cijfer geven.
Voor het onderzoek hebben jullie als klas gemiddeld een 6,5 gegeven, na het onderzoek hebben jullie
gemiddeld een 7,3 gegeven. Dat is bijna 1 punt stijging.
Kunnen jullie mij uitleggen waar deze stijging vandaan komt?
Wat was de afgelopen lessen kenmerkend wat invloed heeft gehad op de 0,8 punt stijging.
Ik: A?
A: nou ik heb een hoger cijfer gegeven omdat ik de lessen leuker bent gaan vinden.
N: ja ik ook.
Ik: nou dat is mooi, maar kunnen jullie mij vertellen wat er kenmerkend was de afgelopen lessen. Dus
wat iedere keer weer terug kwam waardoor jij het leuker bent gaan vinden?
B: nou ik vond het leuker omdat de lessen anders waren dan dat ik gewend was.
Ik: dus wat was er anders?
B: nou dat we zelf mochten kiezen.
A ik vond het leuker omdat ik nu beter mee kon doen met de lessen dan normaal.
N: ik vond het leuker omdat ik net een freerunner was.
Ik: willen jullie nog wat zeggen F, I en D?
F nee ik ben het daar mee eens.
I: ik ook.
D: ik ook.
Ik: oke, de ene laatste vraag jongens en meisjes. Vonden jullie het vroeger leuk om naar de gymles te
gaan?
N: ik vond gymles altijd wel leuk.
A: ik niet, het moet van school anders moet je nablijven.
F: ja dat vind ik ook.
D: ik ook
B: ja.
Ik: en jij I?
I: ja vind gym op zich wel leuker dan andere vakken, maar ging omdat het moest van school.
Ik: en nu? Zijn jullie de gymlessen leuker gaan vinden? Gaan jullie nu met meer plezier naar de
lessen?
D: ja ik wel. Ik zei vorige week nog tegen mijn moeder ‘s ochtends dat ik het leuk vind om dadelijk
weer gym te hebben.
F: ja dat vind ik ook.
B: ja ik ook, maar ik vind ook dat de sfeer in de klas leuker is geworden. Daarom vind ik het ook
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leuker.
Ik: dat vind ik fijn om te horen B.
Ik: Mijn laatste vraag, zouden jullie wel of niet tot het einde van het schooljaar om deze manier les
willen krijgen?
B: ook bij wiskunde enzo?
Ik: nee alleen bij de gymlessen.
B: ja ik wel hoor.
N: ik ook.
I: ja ik ook.
Ik: en jullie A, D en F?
A: ja.
D: ja.
F: ja.
Ik: nou jongens dit was mijn laatste vraag. Bedankt voor al jullie antwoorden. Dat viel best mee toch?
B: ja hoor.
Ik: gelukkig. Hartstikke bedankt jongens en meisjes. Ga lekker naar huis en ik zie jullie volgende week
weer.
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Vertaling
Open codering:

Specificatiefase:

Leuk xxxxxxxxxxx
Zelf doen xx
Zelf beslissingen nemen xxxx
Oefeningen verschillend
Speeltuin xx
Eigen manier
Fijn
Eigen niveau oefenen xx
Vrij xx
Kiezen xxxxx
Gaaf xx
Allemaal meedoen
Eigen inbreng xxx
Anders xxx
Andere niet kijken of je het wel goed deed
Beter meedoen
Sfeer leuker
Soms gevaarlijk

Leuk:
Leuk xxxxxxxxxxx
Fijn
Gaaf xx
Positieve verandering:
Anders xxx
Sfeer leuker
Veiligheid (sociaal- emotioneel, didactisch,
enz.):
Andere niet kijken of je het wel goed deed
Beter meedoen
Soms gevaarlijk
Allemaal meedoen
Didactiek:
Zelf doen xx
Zelf beslissingen nemen xxxx
Oefeningen verschillend
Speeltuin xx
Eigen manier
Eigen niveau oefenen xx
Vrij xx
Kiezen xxxxx
Eigen inbreng xxx
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Bijlage VIII Reflectieverslag
Reflectieverslag
Het onderzoek naar de basisbehoeften van de mens en de Divergent discovery style heeft veel voor
mij betekend als persoon, maar ook als docent lichamelijke opvoeding. Voor mij als persoon heb ik
de randvoorwaarden en de voordelen van het uitvoeren van een onderzoek ondervonden. Ik weet nu
dat het belangrijk is om een onderzoek te kunnen uitvoeren. Ik heb gemerkt dat een onderzoek naar
bijvoorbeeld een probleem meer is dan interpretaties doen uit voorgevoel. Wil je tot resultaten
komen waar op te bouwen is, moet het onderzoek betrouwbaar en valide zijn. Ik heb als persoon het
belang van een goede onderzoek ingezien. Voor mij als docent heeft het ook erg veel betekend. Ik
ben van mening dat een goede docent zich moet blijven ontwikkelen, ontwikkelen op
interpersoonlijk of pedagogisch vlak of op vakinhoudelijk en organisatorisch vlak. Een visie van een
docent kan niet vast staan op het moment dat hij of zij afstudeert en daarna nooit meer worden
aangepast. De visie en de lesgeefstijl van een docent moet continu ontwikkeld en verbeterd worden.
Door dit onderzoek ben ik er achter gekomen dat het uitvoeren van een onderzoek uitermate
geschikt is om jezelf als docent te blijven ontwikkelen.

Interpersoonlijk competent
Ik ben van mening dat een docent zijn of haar leerlingen ten alle tijden moet kunnen boeien. Als
leerlingen zich niet kunnen motiveren voor jouw vak, verdiend dit extra aandacht. Dit probleem
ondervond ik tijdens mijn lessen en heb besloten hier een studie naar te doen. Door literaire
onderzoeken heb ik kennis gemaakt met de verschillende lesgeefstijlen en de kenmerken ervan.
Hieruit heb ik besloten om een lesgeefstijl te onderzoeken die mij veel aansprak door de
differentiatie en de verantwoordelijkheid die het bij de leerlingen opwekt. Gedurende de studie heb
ik duidelijk de gekozen lesgeefstijl vertaald naar de praktijk. De vraagstukken zijn binnen het
onderzoek helder geformuleerd en is logische gestructureerd, waarbij experts maar ook personen die
er niet zoveel van af weten het onderzoek begrijpen. Een onderzoek (artikel) moet duidelijk vertaald
worden, zodat voor iedereen die het artikel wilt lezen duidelijk is. Jouw doel van een studie is jouw
bevindingen delen met anderen.
Gedurende het onderzoek heb ik ondervonden aan het begin te weinig expertise te hebben
gewisseld met mijn stagebegeleider. Mijn stagebegeleider wist van mijn probleem en mijn
onderzoeksvraag af. Echter vind ik dat ik te weinig kennis heb uitgewisseld met mijn begeleider
tijdens het ontwerpen van mijn interventie. Als ik gedurende dit proces meer kennis had gedeeld
met mijn geleider had hij mij meer kunnen helpen. Wel heb ik bij het ontwerpen van mijn interventie
gebruik gemaakt van de kennis van mijn FSH begeleider Lieke Buiks en een expert op het gebied van
discovery style namelijk Freek Göbbels. Mede door hun kennis heb ik een sterke en betrouwbare
interventie kunnen ontwikkelen. Gedurende mijn studie heb ik ook mijn kennis en expertise gedeeld
met mensen in mijn omgeving die geen kennis hebben van het onderwerp. Hierdoor ben ik er achter
gekomen of mijn onderzoek duidelijk en helder was.
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Vakinhoudelijk didactisch competent.
Binnen mijn onderzoek ben ik van mening mij te hebben ontwikkeld binnen het ontwerpen van
lessen. Ik ben van mening voor de leerlingen een geheel nieuwe manier van lesgeven te hebben
ontwikkeld, met lessen die leerlingen niet gewend zijn om te krijgen. Zo hebben de leerlingen op een
geheel andere manier salto voorover aangeboden gekregen. Dit merkte ik onder andere op uit de
focusgroep na de interventie. Ook van mijn stagebegeleider heb ik een compliment ontvangen over
mijn product.
Binnen mijn onderzoek heb ik geleerd kritisch te zijn naar het zoeken van literaire bronnen. Één bron
is niet genoeg om een gegeven te verklaren of onderbouwen. Binnen je onderzoek is het belangrijk
zo veel mogelijk literaire studies te zoeken naar jouw onderwerp, om onder andere jou onderzoek zo
betrouwbaar mogelijk te maken. In het begin van mijn proces betrapte ik mezelf erop te snel
genoegen te nemen met de resultaten of gegeven van één literaire bron. Gedurende het onderzoek
heb ik voor mezelf de nadruk gelegd op het kritisch zoeken naar literaire bronnen.
Competent in reflectie en ontwikkeling.
Binnen mijn onderzoek ben ik te vrede over mijn handelen op mijn eigen reflectie op mijn eigen
ontwikkeling, maar ook op mijn onderzoek. De afgelopen periode heb ik er alles aan gedaan om dit
onderzoek betrouwbaar en valide te maken, dit heeft geleidt tot keer op keer nieuwe literaire
bronnen zoeken, keer op keer het verbeteren van mijn interventie en uren extra aandacht voor mijn
product. Dit heeft geresulteerd in betrouwbare resultaten en aanbeveling voor mijn stageschool.
Ook voor dit verslag is extra aandacht en een extra paar ogen besteedt om beter te kunnen
reflecteren op mijn handelen en mijn product.

Dit onderzoek heeft voor mij als docent lichamelijke opvoeding veel betekend. Ik ben als docent in
gaan zien hoe belangrijk een goed onderzoek is voor onder andere je eigen ontwikkelen. Mijn
kwaliteit lag aan het begin van dit product niet binnen het zakelijk schrijven. Gedurende het proces
heb ik meerdere keren gebruik gemaakt van de kennis van andere in mijn omgeving om mijn literaire
stukken naar een hoge niveau te brengen. Gedurende het proces heb ik gemerkt mij te hebben
ontwikkeld in het zakelijk schrijven. Deze ontwikkeling is belangrijk voor mij geweest binnen mijn
onderzoek, maar ook voor mij als persoon. In mijn discussie en conclusie is te lezen dat deze studie
naar de Divergent discovery style extra aandacht verdiend, vooral binnen de prestatie progressie van
de leerlingen. Voor mij heeft dit geconcludeerd dat ik zelf graag een vervolgstudie naar mijn
onderzoek wil uitvoeren, wanneer ik weer actief ben binnen het voortgezet onderwijs. Om de
kwaliteit van het onderzoek te verbeteren, zal ik in het vervolg een grotere populatie tot mijn
beschikking willen hebben. Ik ben van mening dat het onderwijs altijd verbeterd kan worden en
daarom altijd meerdere onderzoeken naar gedaan moet worden. Voor mijn verdere toekomst hoop
ik deze nauwkeurigheid van handelen en reflecteren een positief vervolg te geven.
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