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With or without you.

Joop Duivenvoorden

Programma

Joop Duivenvoorden

Zelfsturing

• (Ervaren) Zelfsturing bij leerlingen

De mate van zelfstandigheid en controle die een leerling ervaart
tijdens het leren van een (in ons geval) motorische vaardigheid.

• Literatuur
• Ervaringen uit onderzoek
• Praktijk

Autonomie in verschillende facetten van het leren bewegen:
o Timing van feedback (Chiviacowsky e.a., 2008)
o Gebruik van hulpmiddelen (Wulf e.a. 2001)
o Volgorde en duur van gekozen oefeningen (Wrisberg e.a., 2002; Wulf e.a., 2010)
o Niveau van de oefeningen (Andrieux e.a., 2012)

• Variatie en motorisch leren
• Video-instructie

Mastery climate

Ervaringen uit eigen onderzoek

Geleidelijke toename van de verantwoordelijkheden van leerlingen. (Robinson e.a., 2012)

Propedeuse studenten van de Calo.
o Leren jongleren met 14 groepen, 4 condities
o Leskaarten, video-instructie, zelfsturing en controle.

De mate waarin zelfsturing wordt toegepast is
essentieel!

Studenten vinden autonomie erg leuk, maar ook verwarrend.

Leereffect 

o Zelfsturing kan op die manier ook ‘gewoon’
een leerlijn zijn.

Ervaren autonomie 

In het basisonderwijs is kaderen van zelfsturing
buitengewoon belangrijk.
o Keuze in oefeningen beperken
o Zelf variaties laten bedenken
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Praktijk

Differentieel leren
Een ideale uitvoering bestaat niet!
o “Het uitbuiten van natuurlijke fluctuaties in bewegingsgedrag om
een impliciet proces van zelforganisatie te induceren.” (Beek e.a., 2005)
o Leren is geen lineair proces, de begeleiding zou dat ook niet
moeten zijn. (Davids e.a., 2008)
Een benadering op basis van zogenaamde ‘constraints’ is
gepaster.

Leren omgaan met jezelf, je omgeving en de taak

Ervaringen uit eigen onderzoek
Van der Capellen scholengemeenschap, Zwolle.
Leren van een handstand bij 4 klassen, 4 condities:
o
o
o
o

Bron: Davids e.a. (2008)

Ervaringen uit eigen onderzoek

Traditioneel,
Differentieel door de leraar,
Differentieel m.b.v. videobeelden,
Differentieel zelfgestuurd.

Belang van activiteitskeuze. Differentieel leren is
uitermate geschikt voor het bewegingsonderwijs!

Praktijk

Balanceren op de handen is een geschikte activiteit voor
het bo, maar het aanbod moet goed op maat zijn.
o Focus van leerlingen moet liggen op proberen en leren
i.p.v. lukken.
o Groot belang voor kwaliteit hulpverlening.

Kinderen vinden balanceren moeilijk, maar leuk!
o Zone van naaste ontwikkeling
o Uitermate uitdagend beweegaanbod
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Voordelen van video-instructie
Leren is het vinden van oplossingen in de huidige omgeving, door
het betreffende individu binnen de (ervaren) taak.
Het voorbeeld dat een bewegingsonderwijzer geeft, is zijn antwoord
in zijn context.
Zowel een te makkelijk als een te moeilijk plaatje mist het gewenste
effect. (Tsukazaki e.a., 2012)
o Leerlingen zijn goed in staat om passende voorbeelden te kiezen als
het aanbod groot genoeg en goed geordend is.
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Een nieuwe rol voor de bewegingsonderwijzer
Gebaseerd op de niet-lineaire pedagogiek.

(Davids e.a., 2008)

Kinderen worden uitgedaagd om functionele coördinatiepatronen te
ontwikkelen. Dat is iets heel anders dan een beweging te leren!
Het gebruik van een digitale leeromgeving blijkt eerder meer dan
minder begeleiding te vragen. Die begeleiding is overigens wel van
een totaal andere aard.

Conclusie
Zelfsturing kan gezocht worden in:
o
o
o
o
o

Timing van feedback
Gebruik van hulpmiddelen
Volgorde en duur van gekozen oefeningen
Niveau van de oefeningen
…

Variatie leidt tot anders leren (of het leren van iets anders…)
Video-instructie is een aansprekende waardevolle toevoeging aan
je les!
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