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Leerlingen stimuleren tot levenslange 
fysieke activiteit: 

de leraar LO als motiverende coach

Prof. L. Haerens

Facebook: Bewegings – en Sportwetenschappen – UGent
Instagram: bsw_ugent

Twitter: bsw_ugent; Onderzoeksgroep Sportpedagogiek (MOVES)

75%

Vlaamse monitor Sport en Bewegen
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De Vlaamse monitor Sport en Bewegen -Sport Vlaanderen, Kennis en Informatiecentrum Sport (KICS), Datawarehouse 
van Sport Vlaanderen. 
sport.vlaanderen/kennisplatform 

Prof. Edward Deci
(University of Rochester, NY)

Prof. Richard Ryan
(University of Rochester, NY)

Zelf-Determinatie Theorie

Belang Plezier 

AUTONOME
MOTIVATIE

Haerens et al., 2010; Aelterman et al., 2012; De Meester et al., 2014   
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Wat typeert een motiverende stijl?

Copyright ©
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COMPETENTIE

Het gevoel hebben succesvol te kunnen zijn
Gewenste doelen te bereiken

Eigen vaardigheden ontplooien
Copyright ©

VERBONDENHEID

Een warme en positieve band 
ervaren

“De lerares praat mee met 
ons. Zij lacht ook soms eens 
als er iets gezegd wordt. En 
daar zie je dat wel aan dat zij 
graag met ons omgaat.”

“De leraar geniet in feite 
ook mee van de les.”

“De leraar luistert naar 
mij. LO is niet mijn beste 
vak en hij heeft daar 
begrip voor, we mogen 
ook eens iets wat minder 
goed kunnen.”

AUTONOMIE

Jezelf kunnen zijn
Vrijwillig mogen handelen, denken en voelen

Zelf aan de basis liggen van gedrag
Ervaring van keuze en vrijheid

Copyright ©
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3 Basisbehoeften

Autonomie CompetentieverBondenheid

A B C

Copyright ©

Copyright ©

Autonomie-
ondersteuning

Controle

Chaos

Structuur

Interesses voeden

Spelplezier aanwakkeren
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Je kan de traditionele les rope skipping om naar een spelvorm!

A = 4 X Bell

5= 3 X Cross-over + 2 X Heel-toe

Spelelement, interesses voeden
Weerstand een stem geven

Laat	ons	even	illustreren	met	een	
Voorbeeld	J!

Autonomie	ondersteunen zit in	kleine dingen….

De	manier	waaropje	reageert	op	ontevreden	leerling
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Dialoog	tussen	lerares	Céline	en	de	11-jarige	Valérie

Þ Noot: Juf	Céline	heeft	een	slechte	dag,	ze	had	net	een	
hevige	discussie	met	een	collega.	Bovendien	was	één	van	
haar	kinderen	ziek	geworden	vorige	nacht,	waardoor	ze	
vermoeid	aan	de	dag	begonnen	was.

Þ Probeer	het	perspectief	van	Valérie in	te	nemen

Valérie:	Oh	nee,	weer	die	oefening?	Die	oefening	is	zo	moeilijk	en	saai!	

Céline:	Kom	op	Valérie,	je	hoeft	nu	ook	niet	te	overdrijven,	het	is	niet	dat	we	deze	
oefening	elke	keer	doen.		

Valérie:	Toch	wel!	We	hebben	ze	vorige	dinsdag	nog	gedaan,	en	ik	vind	het	echt	
niet	leuk!	

Céline: Wel	Valérie,	als	je	echt	wil	verbeteren	zal	je	soms	dingen	tegen	je	zin	
moeten	doen.	Als	je	ergens	wilt	komen,	dan	moet	je	echt	meer	leren	doorzetten!	

Valérie:	Pff,	we	doen	nooit	iets	leuks.	Bij	juf	Kim	is	het	veel	leuker.

Céline: Valérie,	nu	is	het	genoeg,	begin	nu	maar	meteen	aan	de	oefeningen,	of	we	
doen	straks	geen	wedstrijdje	meer!	

Valérie: *kijkt	boos,	zucht	en	begint	met	de	oefeningen*

Begin	van	de	les

Hoe	voelde	je	je	na	dit	gesprek	als	Valérie?	

ÞValérie	voelt	zich	niet	gehoord,	want	haar	klacht	wordt
‧ …	geminimaliseerd
‧ …	ontkend

Þ Haar	psychologische	basisbehoeftes	zijn	gefrustreerd!
• Ze	voelt	zich	onder	druk	gezet
• Ze	voelt	zich	afgewezen
• Ze	voelt	zich	wellicht	ook	incompetent

Copyright ©
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Valérie:	Oh	nee,	weer	die	oefening?	Die	oefening	is	zo	moeilijk	en	saai!	

Céline:	Kom	op	Valérie,	je	hoeft	nu	ook	niet	te	overdrijven,	het	is	niet	dat	we	deze	
oefening	elke	keer	doen.		

Valérie:	Toch	wel!	We	hebben	ze	vorige	dinsdag	nog	gedaan,	en	ik	vind	het	echt	
niet	leuk!	

Céline: Wel	Valérie,	als	je	echt	wil	verbeteren	zal	je	soms	dingen	tegen	je	zin	
moeten	doen.	Als	je	ergens	wilt	komen,	dan	moet	je	echt	meer	leren	doorzetten!	

Valérie:	Pff,	we	doen	nooit	iets	leuks.	Bij	juf	Kim	Van	Hoye	is	het	veel	leuker.

Céline: Valérie,	nu	is	het	genoeg,	begin	nu	maar	meteen	aan	de	oefeningen,	of	we	
doen	straks	geen	wedstrijdje	meer!	

Valérie: *kijkt	boos,	zucht	en	begint	met	de	oefeningen*

Begin	van	de	les

Klacht	minimaliseren

Onder	druk	zetten

Dreigen	met	straf

Controlerende	stijl

Controlerende	leraren	plaatsen	hun	agenda	centraal,	stellen	
zich	rigide	op	en	verplichten	leerlingen	om	te	denken,	
handelen,	of	voelen	op	een	door	hen	voorgeschreven	
wijze,	zodat	zij	het	gevoel	hebben	te	“moeten”.	

Wat	zijn	de	gevolgen?

Þ Beide	praten	naast	elkaar	en	de	situatie	escaleert.	

Þ Het	gesprek	wordt	een	strijd,	waarbij	er	verzet bij	Valérie	naar	
boven	komt.	De	lerares	ziet	geen	andere	uitweg	dan	te	dreigenmet	
een	straf.

ÞNiet	alleen	Valérie,	maar	ook	Céline	ervaart	
…	opborrelende	irritatie
…	druk om	zijn	gezag	te	herstellen
…	de	conversatie	als	onaangenaam

Copyright ©
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Laten	we	teruggaan	naar	ons	voorbeeld

Þ Wat	zou	lerares	Céline	anders	kunnen	doen?

Dialoog	tussen	lerares	Céline	en	de	11-jarige	Valérie

Þ Probeer	opnieuw	het	perspectief	van	Valérie	in	te	nemen

Þ Wat	zou	lerares	Céline	anders	kunnen	doen?

Dialoog	tussen	lerares	Céline	en	de	11-jarige	Valérie
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Valérie:	Oh	nee,	doen	we	weer	die	oefening?	Die	oefening	is	zo	moeilijk	en	saai!	

Céline:	Je	voelt	er	niet	veel	voor	om	deze	oefening	te	doen,	Valérie?		

Valérie:	Nee,	we	hebben	ze	dinsdag	al	gedaan,	en	ik	vind	het	echt	niet	leuk!	

Céline:	Wel	Valérie,	we	zouden	een	andere	oefening	kunnen	doen,	maar	waarom	
denk	je	dat	het	belangrijk	is	dat	we	deze	oefening	regelmatig	doen?

Valérie:	Ik	weet	het	niet,	dinsdag	zei	je	iets	over	voorbereiden	op	handstand.

Céline: Ja,	inderdaad.	Ik	weet	dat	dit	een	lastige	oefening	is.	Als	we	nu	even	
doorzetten,	dan	kan	je	je	straks	gemakkelijker	je	handstand	doen.	Ik	zal	eens	
nadenken	over	een	andere	oefening	voor	de	volgende	keer,	wat	denk	je?	

Valérie: Ok,	J

Begin	van	de	les

Hoe	voelde	je	je	na	dit	gesprek	als	Valérie?

ÞZij	voelt	zich	begrepen.	Haar	klacht	wordt…
- …	gehoord
- …	serieus	genomen

ÞHaar	psychologische	basisbehoeftes	zijn	voldaan!
• Ze	kan	haar	mening	en	wensen	uiten	(autonomie)
• Ze	voelt	zich	gesteund	(verbondenheid)
• Ze	voelt	zich	wellicht	ook	meer	competent

Copyright ©

Valérie:	Oh	nee,	doen	we	weer	die	oefening?	Die	oefening	is	zo	moeilijk	en	saai!	

Céline:	Je	voelt	er	niet	veel	voor	om	deze	oefening	te	doen,	Valérie?		

Valérie:	Nee,	we	hebben	ze	dinsdag	al	gedaan,	en	ik	vind	het	echt	niet	leuk!	

Céline:	Wel	Valérie,	we	zouden	een	andere	oefening	kunnen	doen,	maar	waarom	
denk	je	dat	het	belangrijk	is	dat	we	deze	oefening	regelmatig	doen?

Valérie:	Ik	weet	het	niet,	dinsdag	zei	je	iets	over	voorbereiden	op	handstand.

Céline: Ja,	inderdaad.	Ik	weet	dat	dit	een	lastige	oefening	is.	Als	we	nu	even	
doorzetten,	dan	kan	je	je	straks	gemakkelijker	je	handstand	doen.	Ik	zal	eens	
nadenken	over	een	andere	oefening	voor	de	volgende	keer,	wat	denk	je?	

Valérie: Ok,	J

Begin	van	de	les

Nieuwsgierige	interesse	tonen

Erkenning
Vragen	stellen

Empathie
Zinvolle	uitleg
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Autonomie-ondersteunende	stijl

Copyright © 2015

Autonomie-ondersteunende	leraren	zoeken	aansluiting	bij	de	
zienswijze	van	leerlingen,	ze	stellen	zich	flexibel	op	en	proberen	zin	
voor	initiatief	aan	te	moedigen,	zodat	leerlingen	meer	vrijwillig	
handelen.	

Zinvolle uitleg

Spelelement, interesses voeden

Empathie, begrip
Weerstand een stem geven

Wat vinden jullie van volgend voorbeeld?Wat vinden jullie motiverend aan
volgend voorbeeld?
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Handstand.	
	
Doel:	probeer	in	deze	LO-les	tot	een	rechte	handstand	te	komen.	Probeer	dit	op	je	
eigen	niveau	te	doen.		
	
Zet	bij	ieder	aandachtspunt	(recht,	balans,	terugkomen)	een	kruis	in	het	vakje	dat	bij	

jouw	handstand	past.	

Aandachtspunten	 Einddoel	 	 	 	 	

	 4	punten	 3	punten	 2	punten	 1	punt	 0	punten	
Recht	

	

	

Ik	maak	een	rechte	

handstand.	

Ik	kom	soms	tot	

een	rechte	

handstand.	

Ik	maak	een	

handstand	met	

een	beetje	holle	

rug.	

Ik	maak	een	

handstand	met	

een	flinke	holle	

rug.		

Voldoet	niet	aan	

beschrijving	bij	1	

punt.	

Balans	

	

	
	

Ik	sta	ongeveer	5	

seconden	in	balans	

zonder	dat	ik	

daarbij	mijn	handen	

verplaats.	

Ik	sta	minstens	2	

seconden	in	

balans	zonder	dat	

ik	mijn	handen	

verplaats.	

Ik	kan	heel	even	

stil	staan	(<	1	sec)	

zonder	dat	ik	

daarbij	mijn	

handen	verplaats.	

Ik	verplaats	mijn	

handen	om	balans	

te	houden.	

Voldoet	niet	aan	

beschrijving	bij	1	

punt.	

Terugkomen	tot	stand	

	

	

Ik	kom	met	mijn	

benen	één	voor	één	

gecontroleerd	terug	

tot	stand	op	de	

mat.	Ik	eindig	

rechtop.	

Mijn	benen	

komen	één	voor	

één	terug	op	de	

mat.	Ik	eindig	nog	

voorover.	

Ik	kom	met	

kromme	benen	

terug	op	mijn	

voeten.	Mijn	

benen	‘vallen’	één	

voor	één	terug	op	

de	mat.	Ik	eindig	

nog	voorover.	

Ik	kom	met	

kromme	benen	

terug	op	mijn	

voeten.	Mijn	

benen	‘vallen’	

tegelijkertijd	terug	

op	de	mat.	Ik	

eindig	zittend	op	

de	mat	of	eindig	

nog	voorover.	

Voldoet	niet	aan	

beschrijving	bij	1	

punt.	
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Opdracht in drietal in de les LO:

• Eén leerling doet handstand
• Eén leerling is hulpverlener
• Eén leerling maakt een filmpje van max 30 sec waarop 

vormspanning te zien is
• Kijk samen het filmpje terug en geef adhv de criteria feedback aan 

de medeleerling

Dialoog & inspraak
Keuze

Vertrouwen en uitdaging

Duidelijkheid creëren

Gewenste hulp
Zelfinzicht stimuleren
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Wat vinden jullie van volgend voorbeeld?
Wat vinden jullie motiverend en
minder motiverend aan volgend

voorbeeld?

41

Voorbeeld Rapport 2de leerjaar

Motiverende leraren zetten negatieve feedback om 
in correctieve feedback
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Correctieve feedback Positieve + correctieve feedback

De Meester et al., (2020) Physical Education and Sport Pedagogy

Motiverende leraren geven vaker CONCRETE 
positieve feedback!
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De Meester et al., (2020) Physical Education and Sport Pedagogy

337 leerlingen, 1ste graad SO,  uit 9 scholen

Correctieve feedback Concrete positieve + correctieve 
feedback
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2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

“Ik zou mij een mislukkeling voelen”

Corrective feedback Sandwich feedback

*

Correctief          Correctief  + positief         

1,9

2

2,1

*
Correctief Correctief  + positief         

“Ik zou het gevoel hebben dat de leerkracht mij niet graag heeft.”

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

Intrinsieke motivatie

Correctief          Correctief + 
positief         

*
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Motorische 
competentie

De Meester et al., (2020) Physical Education and Sport Pedagogy

2,8
2,9

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

low average high

Ik heb het gevoel iets goed te 
kunnen (competentie)

Corrective
Sandwich

Laag         Matig        Hoog

Correctief

Correctief + Positief

De Meester et al., (2020) Physical Education and Sport Pedagogy
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We geven minder vaak positieve feedback dan 
we zelf denken!

Wat vinden jullie van volgend voorbeeld?Op welke manier geef je 
positieve feedback?
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DAG 1 -
Voormeting

Motorische competentie

DAG 2 – Manipulatie

Standaard instructie:
“Jullie zullen enkele oefeningen
doen, die kinderen van jullie
leeftijd kunnen uitvoeren.”

56

57
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DAG 1 -
Voormeting

Motorische competentie

DAG 2 – Manipulatie

TRIAL 1 –
GEMAKKELIJK (success)

3x coördinatie
3x object controle

Standaard instructie:
“Jullie zullen enkele oefeningen
doen, die kinderen van jullie
leeftijd kunnen uitvoeren.”

1. Positieve persoonsgerichte feedback (statische mindset)
“Goed gedaan, je hebt echt talent.”

2.  Positieve taakgerichte feedback (groei-gerichte mindset)
“Goed gedaan, je hebt echt hard je best gedaan, ik apprecieer jouw
inzet”.

3. Positieve neutrale feedback (control)
“Goed gedaan!”

59

60
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DAG 1 -
Voormeting

Motorische competentie

DAG 2 – Manipulatie

TRIAL 1 –
GEMAKKELIJK (success)

3x coördinatie
3x object controle

Standaard instructie:
“Jullie zullen enkele oefeningen
doen, die kinderen van jullie
leeftijd kunnen uitvoeren.”

1. Positieve persoonsgerichte feedback (fixed)
“Goed gedaan, je hebt echt talent.”

2.  Positieve taakgerichte feedback (growth)
“Goed gedaan, je hebt echt hard je best gedaan, 
ik apprecieer jouw inzet”.

3. Positieve neutrale feedback (control)
“Goed gedaan!”

TRIAL 2 – MOEILIJK (falen)

3x coördinatie
3x object controle

Negatieve fb
“Dat was helemaal
niet goed, het was 
heel wat slechter
dan andere
kinderen van jouw
leeftijd.”

DAG 1 -
Voormeting

Motorische competentie

DAG 2 – Manipulatie

VRIJE KEUZE

Nog oefenen? 
(Ja/nee)
Moeilijkheidsgraad
Duur (0-3 min)

TRIAL 1 –
GEMAKKELIJK (success)

3x coördinatie
3x object controle

Standaard instructie:
“Jullie zullen enkele oefeningen 
doen, die kinderen van jullie 
leeftijd kunnen uitvoeren.”

1. Positieve persoonsgerichte feedback (fixed)
“Goed gedaan, je hebt echt talent.”

2.  Positieve taakgerichte feedback (growth)
“Goed gedaan, je hebt echt hard je best gedaan, 
ik apprecieer jouw inzet”.

3. Positieve neutrale feedback (control)
“Goed gedaan!”

TRIAL 2 – MOEILIJK (falen)

3x coördinatie
3x object controle

Negatieve fb
“Dat was helemaal 
niet goed, het was 
heel wat slechter 
dan andere 
kinderen van jouw 
leeftijd.”

Talent praise
Effort praise
Control

Hoe voelen kinderen zich bij het krijgen van positieve
en negatieve feedback?

Competentie

Before Succes Failure
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Volharden (sec)

Perseverance (sec)

a

a

Talent praise Effort praise Control

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Talent praise Effort Praise Control

Uitdaging

a
a, b

b

Problemen doen zich voor bij falen of verlies

Zowel taak-gerichte als persoonsgerichte feedback is 
motiverend als het positief is, maar….



10-03-21

23

Motiverende positieve feedback is taak- eerder dan 
persoonsgericht.
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Motiverende feedback is:

ü Correctief eerder dan negatief
ü Concreet, en ook positief

ü Taakgericht eerder dan persoonsgericht
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Duidelijkheid creëren

Consequent opvolgen

Gewenste hulp
Zelfinzicht stimuleren

Vertrouwen en uitdaging

Motiverende feedback

Zinvolle uitleg

Spelelement, interesses voeden

Empathie, begrip

Weerstand een stem geven

Dialoog & inspraak
Keuze
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Wat vinden jullie van volgend voorbeeld?Wil je zelf jouw motiverende stijl
optimaliseren?

Copyright ©

https://vobserver.sportamundi.com/
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https://vobserver.sportamundi.com/

https://vobserver.sportamundi.com/

https://vobserver.sportamundi.com/
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Conclusie

Meer informatie: Leen.Haerens@ugent.be
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Versterk ons onderzoek

https://s.surveyanyplace.com/lesgeefstijl2

https://vobserver.sportamundi.com/


