
 
 

 

 

 

 

 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 

Academiejaar 2012 - 2013 

 

 

 

Kwaliteit van motivatie tijdens de les L.O.:  

de rol van behoeftebevrediging versus 

behoeftefrustratie. 

 

Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master  

in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. 

 

 

 

 

 

 

Door: Jolien Maes en Siegried Robben  

Promotor: Prof. Dr. Leen Haerens 

Begeleidster: Drs. Nathalie Aelterman 

  



 
 

 

Inhoudsopgave  

 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Samenvatting 

1 Literatuurstudie ...........................................................................................................................1 

1.1 Inleiding ..............................................................................................................................1 

1.2 Theoretisch kader: De Zelf-Determinatie Theorie ................................................................2 

1.3 Van extrinsieke versus intrinsieke motivatie naar gecontroleerde versus autonome motivatie 

  ............................................................................................................................................3 

1.4 Psychologische behoeftebevrediging versus behoeftefrustratie .............................................7 

1.5 Behoefteondersteunende versus behoeftefrustrerende omgeving...........................................8 

1.6 Huidige studie ................................................................................................................... 15 

2 Methode .................................................................................................................................... 17 

2.1 Populatie ........................................................................................................................... 17 

2.2 Procedure .......................................................................................................................... 17 

2.3 Meetinstrumenten .............................................................................................................. 18 

2.4 Data analyse ...................................................................................................................... 20 

3 Resultaten ................................................................................................................................. 22 

3.1 Verschillen in motivatie en behoeftebevrediging van de leerlingen tijdens de les L.O. ........ 22 

3.2 Overzicht van correlaties tussen zes onderzoeksvariabelen ................................................. 24 

3.3 Interactie-effect tussen het geslacht van de leerkracht en het geslacht van de leerling t.o.v. 

motivatie ....................................................................................................................................... 25 

3.4 Het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en de motivatie van de leerlingen (c-

path)  .......................................................................................................................................... 26 

3.5 Het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en de behoeftebevrediging of –frustratie 

van de leerlingen (a-path) .............................................................................................................. 26 

3.6 Het verband tussen behoeftebevrediging of –frustratie en de motivatie van de leerlingen (b-

path)  .......................................................................................................................................... 27 

3.7 De mediërende rol van behoeftebevrediging of –frustratie van de leerling in het verband 

tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en motivatie (c’-path, a*b, MacKinnon) ............................. 28 



 
 

 
4 Discussie ................................................................................................................................... 29 

4.1 Verschillen in motivatie en behoeftebevrediging van de leerlingen tijdens de les L.O. ........ 29 

4.2 Het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en de motivatie van de leerlingen (c-

path)  .......................................................................................................................................... 31 

4.3 Het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en behoeftebevrediging of –frustratie (a-

path)  .......................................................................................................................................... 32 

4.4 Het verband tussen behoeftebevrediging of –frustratie en motivatie (b-path) ...................... 33 

4.5 De mediërende rol van behoeftefrustratie van de leerlingen op het verband tussen het 

gepercipieerde leerkrachtgedrag en de gecontroleerde motivatie (c’-path)...................................... 34 

4.6 Kritische bedenkingen en richtlijnen voor verder onderzoek .............................................. 35 

4.7 Conclusie .......................................................................................................................... 36 

Referenties........................................................................................................................................ 39 

Bijlagen ............................................................................................................................................ 50 

 

 

   

  



 
 

 

Voorwoord 

 

Dromend van een job als L.O. leerkracht, kozen wij voor een thesisonderwerp in de didactiek. 

We snoven de sfeer in het secundair onderwijs (terug) op doordat we in contact kwamen met 

heel wat L.O. leerkrachten, leerlingen en scholen. We stelden ons een jaar lang de boeiende 

vraag ‘Hoe kunnen we leerlingen vandaag in een L.O.-les het best motiveren?’. We kijken nu 

nog meer uit naar de uitdaging om alles wat we uit dit werk leerden toe te passen in de 

praktijk. 

Als twee goede vriendinnen, geboeid door hetzelfde vak, leek het ons als vanzelfsprekend om 

samen aan dit onderzoek mee te werken. Met elk onze gedrevenheid en dat gevoel van ‘niet 

willen onderdoen voor elkaar’, werkten we beiden even hard en samen  naar het eindresultaat 

toe.  

We zouden graag onze begeleidster Nathalie Aelterman heel erg willen bedanken voor de vele 

feedback momenten waarin zij ons nooit ontmoedigde maar telkens op een positieve manier 

nuttige tips ter verbetering meegaf.  Ook willen we onze promotor professor Haerens 

bedanken voor het oplossen van onze vragen en nalezen van het hele werk. Bedankt aan alle 

mensen die op de bureau van didactiek werken, even het werk stilleggen om een vraag voor 

ons op te lossen of een bron naar ons door te mailen deden zij telkens met plezier. Wij zijn 

ook onze dank verschuldigd aan de mama’s en papa’s die ervoor zorgden dat er geen lelijke 

dt-fouten bleven staan. Ten slotte zijn we alle scholen, leerkrachten en leerlingen die 

meewerkten aan het onderzoek heel erg dankbaar voor hun tijd die zij hiervoor opofferden en 

de moed om de negen pagina’s lange vragenlijsten te doorworstelen.  

  



 
 

 

Samenvatting 

 

Doelstelling. Het doel van de huidige studie was tweeledig. Enerzijds stelden we ons de vraag 

of de factoren geslacht (van leerkracht en leerlingen), onderwijsvorm, studiejaar en 

lesonderwerp verschillen opleveren wat betreft motivatietype en behoeftebevrediging of –

frustratie. Anderzijds werd de relatie bekeken tussen het gepercipieerd behoefteondersteunend 

leerkrachtgedrag, behoeftebevrediging en autonome motivatie en het verband tussen het 

gepercipieerd behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag, behoeftefrustratie en gecontroleerde 

motivatie. Aanvullend werd de mediërende rol van behoeftebevrediging en behoeftefrustratie 

nagegaan. 

 

Methodiek. Dertig leerkrachten namen elk met een van hun klasgroepen deel aan het 

onderzoek. Zo werden de data van 517 Vlaamse leerlingen (België) verwerkt in dit 

onderzoek, waarvan 56,5% meisjes. De leerlingen zaten in de 2de en 3de graad ASO (56,9%), 

BSO (9,1%) of TSO (34%). De lesonderwerpen werden onderverdeeld in interactieve en 

individuele sporten. De leerlingen vulden meteen na de L.O.-les een vragenlijst in over de 

voorbije les. De samengestelde vragenlijst peilde naar gepercipieerd behoefteondersteunend 

leerkrachtgedrag en behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag (Haerens et al., 2013, Van den 

Berghe et al., in press), behoeftebevrediging en -frustratie (BPNS, Chen, submitted) en 

autonome en gecontroleerde motivatie (BRPEQ, Aelterman et al., 2012). De resultaten 

werden verwerkt met het Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versie 20.  

 

Resultaten.  

Leerlingen van mannelijke leerkrachten gaven meer autonome motivatie aan dan leerlingen 

van vrouwelijke leerkrachten. Bovendien bleken jongens die les kregen van een mannelijke 

leerkracht autonomer gemotiveerd dan jongens die les kregen van een vrouwelijke leerkracht, 

bij meisjes verliep dat verband omgekeerd en in minder sterke mate. Jongens waren algemeen 

meer autonoom en gecontroleerd gemotiveerd. De studierichting leek geen rol te spelen in de 

motivatie, het lesonderwerp was wel bepalend voor de vorm van motivatie. 

Leerlingen die hun leerkracht als meer behoefteondersteunend percipieerden en meer 

behoeftebevrediging ervoeren, waren meer autonoom gemotiveerd. Leerlingen die meer 

behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag ervoeren, bleken ook meer behoeftegefrustreerd te zijn 

en gecontroleerd gemotiveerd. Ten slotte werd evidentie gevonden voor een indirecte rol van 



 
 

 

behoeftebevrediging en behoeftefrustratie in het verband tussen percepties van 

leerkrachtgedrag en motivatie. 

 

 

Besluit. Huidig onderzoek bevestigde het belang van een behoefteondersteunende lesgeefstijl 

om autonome motivatie bij de leerlingen te bevorderen. Daarnaast geeft het ook een signaal 

naar leerkrachten die een behoeftefrustrerende lesgeefstijl hanteren en hoe deze gerelateerd is 

aan de frustratie van de psychologische basisbehoeften en meer gecontroleerde vormen van 

motivatie bij de leerlingen. Verder onderzoek zou aandacht kunnen besteden aan het verschil 

tussen de percepties van de leerlingen en de percepties van de leerkracht ten aanzien van de 

mate van behoefteondersteuning die de leerkracht biedt. 
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1 Literatuurstudie 

 

1.1 Inleiding 

Motivatie speelt een grote rol in veel aspecten van het dagelijkse leven. Zo valt de rol van 

motivatie in sport, onderwijs en werk niet te onderschatten. Dat de motivatie van leerlingen 

over het algemeen daalt tijdens hun middelbare studies (Legault, Pelletier, Green-Demers,  et 

al., 2006) kan ook betrekking hebben tot de les Lichamelijke Opvoeding. “Hoe kan je als 

leerkracht LO de motivatie van leerlingen toch optimaal houden?”, was de hamvraag van dit 

onderzoek. Een aantal studies hebben reeds aangetoond dat er een belangrijke link is tussen 

het optimaliseren van de motivatie van leerlingen tijdens de lessen L.O. en deelname aan 

buitenschoolse activiteiten gericht op fysieke activiteit (Theodosiou & Papaioannou, 2006) en 

toekomstige intenties om aan fysieke activiteit te doen (Standage, Duda, & Ntoumanis, 2003). 

Bovendien is het algemeen geweten dat een gezonde en fysiek actieve levensstijl gunstig is 

om de kans op ziektes zoals hart- en vaatziektes, obesitas, diabetes, etc. significant te doen 

dalen. Redenen genoeg dus om schoolgaande adolescenten tijdens de lessen L.O. optimaal te 

motiveren. De motiverende rol van leerkrachten L.O. in het stimuleren van leerlingen tot 

fysieke activiteit en sport wint dan ook aan belang. Bijvoorbeeld wanneer een leerkracht L.O. 

het nut en belang van de lessen L.O. doet inzien bij de leerlingen, zal de intentie van deze 

leerlingen om in de toekomst aan fysieke activiteit te (blijven) doen, bevorderd worden 

(Moreno, Huéscar, & Cervelló, 2012).  

De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) van Deci & Ryan (1985; 2000) omschreef een model 

waarin motivatie een cruciale plaats inneemt. De motivatie zou namelijk afhankelijk zijn van 

de mate waarin de drie psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en 

verbondenheid bevredigd zijn (Deci et al., 2000). Op basis van dit model hebben er talrijke 

studies plaatsgevonden die de specifieke omstandigheden bepalen die kunnen bijdragen tot 

een status van behoeftebevrediging of behoeftefrustratie bij leerlingen of sporters in het 

algemeen. Zo zou, volgens een studie van Moreno et al. (2012), een klasklimaat waarbij de 

leerlingen bepaalde verantwoordelijkheden kregen van de leerkracht, de bevrediging van de 

drie psychologische basisbehoeften bevorderd zijn. Deze behoeftebevrediging zou op zijn 

beurt optimale motivatie positief voorspellen. Optimale vormen van motivatie op zich zouden 

ook een indirect positieve invloed hebben op de intentie van leerlingen om in de toekomst aan 

fysieke activiteit te doen (Moreno, Huéscar, & Cervelló, 2012). 
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1.2 Theoretisch kader: De Zelf-Determinatie Theorie  

Onderzoek naar de motivationele processen bij leerlingen en sporters heeft zich echter niet 

beperkt tot het gebruik van de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT). Er zijn nog tal van andere 

modellen die in de literatuur gehanteerd worden. Zo onderscheidde Lirgg (2006) maar liefst 8 

motivatietheorieën die bij voorgaand onderzoek binnen het vakgebied LO gebruikt werden: 

Need Achievement Theory, Attribution Theory, Social Cognitive Theory, Self-Efficacy 

Theory, Competence Motivation Theory, Expectancy Value Theory, Achievement Goal 

Theory en Self-Determination Theory (Lirgg, 2006). Het voornaamste onderscheid tussen 

deze theorieën en de ZDT is dat veel motivationele theorieën uitgaan van kwantiteit van 

motivatie, waarbij verondersteld wordt dat hoe meer men gemotiveerd is, hoe beter. De ZDT 

daarentegen gaat uit van de kwaliteit van motivatie, waarbij de nadruk eerder op het type 

motivatie wordt gelegd en niet zozeer op de hoeveelheid van de aanwezige motivatie.  

De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) werd ontwikkeld door Deci & Ryan (1985; 2000) en 

door de jaren heen verder aangepast en uitgebreid. Binnen het onderzoek dat geleverd wordt 

in de L.O.-context wint de ZDT aan populariteit. In onderstaande literatuurstudie zal elk 

aspect van de theorie dan ook uitgebreid besproken worden. In Figuur 1 wordt de ZDT, 

toegepast op de context van Lichamelijke Opvoeding, schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. De sequentie van de Zelf-Determinatie Theorie toegepast op de L.O.-context, 

gebaseerd op Deci en Ryan (2000). 
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1.3 Van extrinsieke versus intrinsieke motivatie naar gecontroleerde 

versus autonome motivatie 

In de inleiding werd reeds aangehaald dat er meerdere motivatietheorieën bestaan. De ZDT 

onderscheidt zich van de andere theorieën doordat ze niet zozeer de nadruk legt op kwantiteit 

van motivatie maar wel op kwaliteit. Aanvankelijk werd een onderscheid gemaakt tussen 

extrinsieke en intrinsieke motivatie (Deci & Ryan, 1985). Deze twee begrippen werden heel 

zwart-wit bekeken. Extrinsieke motivatie was een heel zwakke vorm van motivatie waar de 

intrinsieke motivatie lijnrecht tegenover stond. Nu nuanceert men het begrip extrinsieke 

motivatie. Zo gaat extrinsieke motivatie van een ongeïnteresseerde, tegendraadse vorm van 

motivatie, waarbij de taak op aansporen van iemand buitenaf volbracht wordt, tot een 

gewillige vorm, waarbij het nut of de waarde van de taak wordt geaccepteerd en volbracht uit 

eigen wil. Zo krijgen we niet alleen een variatie in het niveau van motivatie, maar ook in de 

oriëntatie van motivatie. De oriëntatie van motivatie wordt bepaald door het onderliggende 

gedrag en de doelen die tot een bepaalde actie leiden (Deci & Ryan, 2000). Recentere studies 

laten de begrippen extrinsiek - intrinsiek varen en maken nu een onderscheid tussen 

gecontroleerde en autonome motivatie. Deze vernieuwing in de ZDT geeft een beter inzicht in 

de kwaliteit van motivatie (Aelterman, 2012; Vansteenkiste, 2007). 

 

 

Amotivatie Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie 

 externe regulatie geïntrojecteerde 

regulatie 

geïdentificeerde 

regulatie 

intrinsieke 

motivatie 

 

Figuur 2. Het kwalitatief continuüm van motivatie volgens de ZDT. 

 

Hieronder wordt het onderscheid tussen gecontroleerde en autonome motivatie en hun 

verschillende types regulatie verduidelijkt. 

 

1.3.1 Gecontroleerde motivatie 

Gecontroleerde motivatie is steeds extrinsiek. Een leerling die een gecontroleerde motivatie 

kent, zal de opdrachten van de leerkracht uitvoeren zonder het nut van de opdracht op zich in 

te zien; hij zal zich verplicht voelen het gedrag te stellen. Deze verplichting of druk kan zowel 
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extern als intern zijn. Binnen de ZDT worden twee vormen van gecontroleerde motivatie 

onderscheiden: externe regulatie en geïntrojecteerde regulatie (Vansteenkiste, 2007). 

  

 Externe regulatie 

Bij externe regulatie doet de leerling wat de leerkracht hem vraagt om een beloning te 

verkrijgen of om niet gestraft te worden (Vansteenkiste, 2007). In een les dans kan een 

leerling die helemaal niet graag danst toch gemotiveerd zijn om de aangeleerde danspasjes in 

te oefenen omdat hij dan meer punten zal scoren op de test en omdat de leerkracht nu eenmaal 

verwacht van hem dat hij meewerkt tijdens de dansles. De goede punten werken als een 

beloning voor die leerling. Zo probeert hij de ‘straf’, slechte punten, te voorkomen.  

 

 Geïntrojecteerde regulatie  

De drijfveer van de motivatie om een opdracht uit te voeren ligt bij geïntrojecteerde regulatie 

bij de leerling zelf. Dit type motivatie is nog steeds niet autonoom, omdat de persoon de 

opdracht uitvoert door zichzelf onder druk te zetten om schaamtegevoelens te vermijden en 

een gevoel van trots na te streven (Vansteenkiste, 2007; Deci et al., 2000). Geïntrojecteerde 

regulatie wordt gerelateerd aan meer angst en een moeilijkere omgang met mislukkingen 

(Deci & Ryan, 2000). Een leerlinge die blijft oefenen om over de plint te geraken omdat zij 

zich anders zou schamen dat zij het niet kan en de klasgenoten wel, is gemotiveerd vanuit een 

geïntrojecteerde regulatie. Het doel ligt niet in het over de plint springen zelf, maar in het 

vermijden van het schaamtegevoel en om haar imago tegenover de vriendinnen die wel over 

de plint springen, hoog te houden.  

 

In een studie van Aelterman et al. (2012) bleken gecontroleerd gemotiveerde leerlingen 

minder betrokken te zijn tijdens de les. Hoewel volgens die studie (Aelterman et al., 2012) 

geen verschil gevonden werd in fysieke activiteit tijdens die les vond Lonsdale et al. (2009) 

wel dat leerlingen minder fysiek actief waren wanneer hen een vrije keuze aangeboden werd 

(Lonsdale et al., 2009). 

 

1.3.2  Autonome motivatie 

Leerlingen die autonoom gemotiveerd zijn voelen zich vrij in het maken van keuzes en zullen 

hun persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces (Vansteenkiste, 

2007). De ZDT onderscheidt twee vormen van autonome motivatie: geïdentificeerde regulatie 

en intrinsieke motivatie (Vansteenkiste, 2007).  
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 Geïndentificeerde regulatie 

Wanneer een leerling een geïdentificeerde regulatie vertoont, ziet hij/zij het nut in van 

bepaalde opdrachten die de leerkracht geeft (Vansteenkiste, 2007). Deze vorm van motivatie 

wordt geassocieerd met meer plezier in het uitvoeren van bepaalde opdrachten en een hoger 

doorzettingsvermogen op termijn (Deci et al., 2000). Als voor een gymnastiekles veel 

materiaal opgesteld moet worden, kunnen leerlingen inzien dat het praktisch onmogelijk is 

voor de leerkracht om dat alleen te doen. Dan begrijpt de leerling dat de leerkracht dit niet 

alleen aankan en vindt hij/zij het ook nuttig om te helpen wanneer de leerkracht hier om 

vraagt.  

  

 Intrinsieke motivatie 

Een intrinsiek gemotiveerd persoon volbrengt een taak vrijwillig en omdat deze taak op zich 

als plezierig en uitdagend wordt ervaren. Dit is de meest autonome vorm van motivatie (Deci 

et al., 2000). Leerlingen die tijdens de speeltijd voetballen voor het plezier zijn een voorbeeld 

van intrinsieke motivatie. 

 

Eerdere studies toonden reeds aan dat autonome motivatie samenhangt met een meer 

zelfgerapporteerde fysieke activiteit, plezier en minder L.O.-les gerelateerde angst  binnen de 

L.O.-context  (Yli-Piipari, et al. 2009) en meer fysieke activiteit buiten de les L.O. (Cox, 

Smith, & Williams, 2008). Ook toonden Haerens et al. (2010) en Moreno et al. (2012) aan dat 

autonoom gemotiveerde leerlingen later een grotere intentie vertonen om fysiek actief te 

blijven. Met het oog op een optimale (lichamelijke) opvoeding is het dan ook belangrijk om 

een autonome motivatie te bevorderen door interesse op te wekken bij de leerlingen en/of hen 

het persoonlijk nut van gegeven opdrachten te laten inzien (Vansteenkiste, 2007). Volgens 

Moreno et al. (2012) zou ook op lange termijn en buiten de les LO het type motivatie dat de 

leerlingen aanspoorde actief te zijn in de les L.O. zich gaan uiten in de intentie om verder 

fysiek actief te blijven. Autonoom gemotiveerde leerlingen zullen later een grotere intentie 

vertonen om fysiek actief te blijven (Moreno et al., 2012). 

 

  

 

Tegenover gecontroleerde en autonome motivatie staat amotivatie. Bij amotivatie ziet de 

leerling helemaal niet in waarom hij zou deelnemen aan de L.O.-les en zal hij zich dan ook 
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niet inzetten voor de les L.O.. Amotivatie werd door Sas-Nowosielski (2008) en Standage, 

Duda en Ntoumanis (2005) in relatie gebracht met verveling en een ongelukkig gevoel in de 

L.O.-les.  

 

De ZDT ziet de types motivatie als een continuüm (Figuur 2). Waar de motivatie van een 

leerling zich bevindt op dat continuüm is afhankelijk van zijn perceptie van psychologische 

vrijheid of autonomie. De motivatie van een leerling bevindt zich niet per se op één plaats in 

dit continuüm, hij kan zowel een autonome als een gecontroleerde motivatie voelen en de 

kwaliteit van de motivatie kan bovendien in de loop van de tijd veranderen. Iemand kan 

bijvoorbeeld heel graag lopen gewoon omdat hij het leuk vindt om te lopen. Hij is intrinsiek, 

autonoom gemotiveerd. Als de ouders hem dan plots een gsm beloven als hij een 10 haalt 

voor de coopertest, dan wordt de motivatie vanaf dat ogenblik gedeeltelijk gecontroleerd 

(Vansteenkiste, 2007). Het is echter niet zo dat als extrinsieke regulatie autonomer wordt, dat 

deze vorm van motivatie verandert in intrinsieke motivatie. Ook is het niet zo dat iedereen 

alle stappen van gecontroleerde motivatie moet doorlopen om bijvoorbeeld van externe 

regulatie naar geïdentificeerde regulatie te gaan. Iemand kan starten met een activiteit omdat 

hij of zij er voor beloond wordt (= externe regulatie), en er later de intrinsiek interessante 

eigenschappen van gaan inzien, wat leidt tot een verandering in oriëntatie van motivatie. Dit 

kan evenwel omgekeerd verlopen waarbij de persoon ‘achteruit’ gaat in autonome motivatie 

en een meer gecontroleerde motivatie krijgt (Deci et al., 2000). 

 

Uiteraard kunnen niet alle activiteiten en gedragingen intrinsiek gemotiveerd zijn. Ook binnen 

de schoolse context wordt van leerlingen vaak gevraagd om (aanvankelijk) oninteressante 

taken of activiteiten uit te voeren. Hoe kan men leerlingen dan toch motiveren om dergelijke 

niet-intrinsiek interessante taken uit te voeren? Dit probleem wordt in de ZDT beschreven als 

het bevorderen van de internalisatie en integratie van waarden en gedragsregulatie. 

Internalisatie is het proces van het toe-eigenen van een waarde of regulatie. Integratie verwijst 

naar het proces waarbij individuen de regulatie meer in zichzelf transformeren zodat het 

uitgaat van hun eigen gevoel. Met een toenemende internalisatie komt er ook een grotere 

volharding, meer positieve zelfperceptie en een kwaliteitsvoller engagement. Daartegenover 

zullen beloningen, straffen, deadlines, controlerende aanwijzingen en competitiedruk de 

autonome motivatie verminderen omdat deze gedragscontrolerend overkomen (Deci & Ryan, 

2000). 
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1.4 Psychologische behoeftebevrediging versus behoeftefrustratie 

Net zoals een mens streeft naar de bevrediging van zijn fysiologische basisbehoeften, zoals de 

behoefte aan voedsel, water, slaap, enz., streeft hij volgens de ZDT tevens naar de 

bevrediging van zijn drie psychologische basisbehoeften. Deze drie psychologische 

basisbehoeften zijn aangeboren, universeel, fundamenteel en vormen als het ware de 

voedingsstoffen voor het welzijn en de zekerheid van een gezonde ontwikkeling van een 

individu (Chirkov et al., 2003; Deci et al., 2000; Adie, Duda, & Ntoumanis, 2012). Volgens 

de ZDT zouden  individuen optimaal gemotiveerd zijn wanneer zij zich bevredigd voelen in 

de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid (Deci et al., 2000). 

Autonomie wordt omschreven als een innerlijke bekrachtiging van de eigen acties, het gevoel 

dat deze acties voortkomen uit zichzelf en dat deze eigen zijn aan de persoon in kwestie. De 

literatuur omschrijft het als de nood hebben aan autonomie om een gevoel van vrijwillige en 

psychologische vrijheid te ervaren (deCharms, 1968; Deci et al. 2000; Vansteenkiste, 

Niemiec, & Soenens, 2010).  

De basisbehoefte aan competentie duidt op het verlangen om efficiënt te functioneren in een 

omgeving. Competentiebevrediging treedt op wanneer taken worden opgelegd die uitdagend 

en haalbaar zijn voor het individu zodat deze de taken succesvol kan beëindigen (Deci et al., 

2000).  

Een laatste basisbehoefte, namelijk de behoefte aan verbondenheid, werd door Deci et al. 

(2000) omschreven als het gevoel hebben dat iemand voor je zorgt, dat iemand tijd voor je 

maakt en zijn of haar gevoelens met je deelt. De invloed van een persoon op je leven valt 

onder de noemer ‘verbondenheid’ (Deci et al., 2000). 

De ZDT stelde dat dankzij de bevrediging van de behoeften aan autonomie, competentie en 

verbondenheid, een leerling autonoom gemotiveerd wordt. De psychologische basisbehoeften 

kunnen daarentegen ook gefrustreerd geraken. Behoeftefrustratie zou vervolgens eerder leiden 

tot gecontroleerde motivatie bij leerlingen (Deci et al., 2000).  Behoeftebevrediging wordt 

gerelateerd aan welzijn, prestatievermogen en positieve indicatoren van het 

aanpassingsvermogen (bijvoorbeeld engagement tijdens de les). Behoeftefrustratie zal in de 

eerste plaats een voorspeller zijn van ill-being en psychopathologie (bijvoorbeeld een 

rumoerige klas, fysieke agressie) (Deci et al., 2000). 
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1.5 Behoefteondersteunende versus behoeftefrustrerende omgeving 

Een status van behoeftebevrediging of behoeftefrustratie volgt, volgens de ZDT, uit het al dan 

niet ondersteunend karakter van de omgeving. Reeve & Jang (2006) toonden aan dat 

leerkrachten doorheen hun gedrag, de bevrediging van de basisbehoeften bij hun leerlingen 

positief kunnen beïnvloeden door de autonomie van de leerlingen te ondersteunen en door een 

gestructureerd en warm klasklimaat aan te bieden (Reeve et al., 2006). Controlerende, 

chaotische en koele leerkrachten daarentegen zouden eerder behoeftefrustratie bij de 

leerlingen uitlokken (Reeve et al., 2006).  

Leerlingen die hun leerkracht als behoefteondersteunend percipiëren zouden 

behoeftebevrediging ervaren en bijgevolg eerder autonome vormen van motivatie vertonen. 

Percepties van behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag daarentegen zouden eerder zorgen voor 

behoeftefrustratie bij de leerlingen, en op hun beurt gecontroleerde motivatie uitlokken. 

Afhankelijk van de soort motivatie zouden de uitkomsten positief  (bv. een hoge 

betrokkenheid van de leerlingen) of negatief (bv. storend gedrag tijdens de uitleg van een 

oefening) zijn (Deci et al., 2000). 

In de literatuur omschreven tal van artikels hoe de omgeving kan inspelen op de 

psychologische behoeften van een individu. Echter, over hoe de sociale omgeving 

behoefteondersteunend kan optreden is meer gekend dan over behoeftefrustrerende 

omgevingsfactoren. Overigens is het niet zo dat wanneer één van de drie psychologische 

basisbehoeften niet ondersteund wordt, dit automatisch leidt tot een status van 

behoeftefrustratie. Een leerling die zich niet direct verbonden voelt met de leerkracht door 

gebrek aan sympathie, is daarom niet noodzakelijk gecontroleerd gemotiveerd (Bartholomew, 

et al., 2011). Een belangrijke doelstelling van het huidige onderzoek bestaat er dan ook in om 

het verband tussen een behoeftefrustrerende omgeving en de ervaren behoeftefrustratie en 

gecontroleerde motivatie verder uit te diepen. 

1.5.1 Competentie bevorderen: gestructureerd versus chaotisch leerkrachtgedrag 

Het voorzien van structuur in een les helpt leerlingen het gevoel van gepercipieerde controle 

over het leerproces te ontwikkelen. Meer specifiek wordt hiermee onder andere bedoeld dat 

een gevoel van competentie ontwikkeld wordt, dat hulpeloosheid wordt vervangen door een 

zekere motivatie en dat er een gevoel van zelfredzaamheid naar boven komt (Skinner, 1995; 

Skinner et al., 2008). 
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Het aanbieden van een gestructureerde les uit zich op vlak van het duidelijk definiëren van de 

nodige informatie. De kwaliteit en de hoeveelheid aan informatie zijn hierbij belangrijk. 

Wanneer leerlingen duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt, kunnen ze de gevraagde 

taken uitvoeren en hier ook succes in ervaren. Het klaarzetten van het benodigde materiaal 

vereist bijvoorbeeld specifieke instructies, maar ook het verduidelijken van de precieze  

doelstellingen bij de aanvang van de les kan competentiebevorderend werken (Taylor, 

Ntoumanis,& Standage, 2008). Taylor en collega’s baseerden zich hier op de resultaten van 

het onderzoek door Grolnick & Ryan (1989) die stelden dat kinderen nood hebben aan een 

goed gestructureerde omgeving zodat ze een duidelijker beeld hebben van welke acties er 

nodig zijn om bepaalde gewenste resultaten te bekomen. Zo zouden kinderen zich beter 

kunnen concentreren op de nodige inspanningen dan in een minder gestructureerde omgeving 

(chaos).  

 

Over het algemeen kan structuur op twee verschillende manieren aan bod komen (Reeve et 

al., 2006; Haerens et al., 2013). Enerzijds kan een leerkracht structuur bieden voor de 

leeractiviteit waarbij hij bijvoorbeeld een overzicht biedt van de les, lessenreeks, en het 

jaarplan en duidelijk maakt wat de verwachtingen zijn van de komende les. Volgend concrete 

voorbeeld illustreert hoe een leerkracht structuur kan aanbrengen voor de leeractiviteit: ‘Het 

lesonderwerp voor vandaag is voetbal meer bepaald de driehoeksformatie (= verduidelijken 

doelstelling van de les). Het is de bedoeling dat iedereen tegen het einde van de les weet wat 

een driehoeksformatie inhoudt en dat iedereen deze driehoeksformatie herkent tijdens 

spelsituaties (= verwachtingen communiceren).’. Onder structuur aanbieden voor de les valt 

ook het geven van duidelijke verbale instructies en het geven van een demonstratie van de 

leeractiviteit (Reeve et al., 2006; Haerens et al., 2013). Een mooi voorbeeld uit de praktijk 

waarbij er structuur aangeboden wordt voor de leeractiviteit start, is een leerkracht L.O. die 

tijdens het omkleden een liedje laat afspelen; wanneer het liedje afgelopen is, worden de 

leerlingen aangekleed verwacht in de sporthal zodat de les van start kan gaan.  

 

Anderzijds kan de leerkracht structuur aanbieden tijdens het leerproces. Dit gebeurt 

voornamelijk via communicatie door het geven van positieve feedback en aanmoediging. In 

de studie van Mouratidis et al. (2011) werd vastgesteld dat positieve feedback door de 

leerkracht, het gevoel van competentie bij leerlingen versterkt. Dit gevoel van competentie 

zou op zijn beurt onder andere een hogere mate van vitaliteit en een hogere intentie tot 

deelname tijdens de les L.O. met zich meebrengen via intrinsieke motivatie (de meest 
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autonome vorm van motivatie). Intrinsieke motivatie zou dus zowel een mediërende rol 

spelen tussen de gegeven feedback en de perceptie van competentie bij de leerlingen als 

tussen de factoren zoals participatievoornemens en vitaliteit.  

Zowel Reeve et al. (2006) als Haerens et al. (2013) merkten op dat structuur voor de 

leeractiviteit niet gerelateerd zou zijn aan structuur tijdens de leeractiviteit. Uit meerdere 

onderzoeken bleek dat enkel structuur voor de leeractiviteit competentiebevorderend zou 

werken (Koka & Hein, 2005; Mouratidis et al., 2008; Sierens et al., 2009). Een leerling kan 

zich tenslotte enkel ontwikkelen in een bepaalde skill indien er geweten is wat er precies moet 

gebeuren om deze ontwikkeling te kunnen nastreven. Verder werd ook aangetoond dat het 

gevoel van competentie sterker beïnvloed wordt door sterke positieve feedback dan milde 

positieve feedback. Bij hoge verwachtingen van de competentie bij leerlingen kan milde 

positieve feedback het gepercipieerde competentiegevoel namelijk eerder ondermijnen 

(Mouratidis et al., 2011).  

 

Feedback of instructionele opdrachten laten leerlingen ook blijvend concentreren op de 

opgelegde taak waardoor hun gedrag enigszins te managen valt en chaos vermeden kan 

worden (Skinner & Belmont, 1993; Tucker et al., 2002). Dit laatste mag dan wel overkomen 

als een meer controlerende lesgeefstijl, toch zijn structuur en controle niet hetzelfde. Het 

bieden van structuur moedigt leerlingen aan tot meer inzet en tot het bereiken van de 

vooropgestelde doelstellingen en zorgt voor minder negatief gedrag bij de leerlingen (Brophy, 

2006). Controle daarentegen zal minder bijdragen tot inzet, creativiteit, intrinsieke motivatie, 

psychologisch welzijn, volharding enz. als leerkrachten die behoefteondersteuning aanbieden.  

(Black & Deci, 2000; Hardre & Reeve, 2003). 

 

Competentiefrustratie is een onderwerp dat in de literatuur zelden besproken wordt. Volgens 

Van den Berghe et al. (in press) zou een gecontroleerde oriëntatie bij leerkrachten negatief 

gerelateerd zijn aan een behoefteondersteunende lesgeefstijl. Voornamelijk op vlak van 

voorziening van structuur tijdens de les (en minder sterk uitgesproken bij 

structuurvoorziening voor aanvang van de les) zou een leerkracht met een controlerende 

lesgeefstijl onderdoen voor meer behoefteondersteunende leerkrachten doordat ze hun werk 

verlagen tot slechts de essentiële taken. Ze beperken zich als het ware tot het aanbieden van 

richtlijnen en informatie aan het begin van de les (structuur voor de les) maar geven tijdens de 

les beperkte hulp, advies en feedback ter bevordering van de competentie van de leerlingen. 
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Verder toonde deze studie ook aan dat over het algemeen minder chaotisch leerkrachtgedrag 

werd waargenomen in geval van grotere klassen maar dat er niet noodzakelijk meer structuur 

voor of tijdens de les naar voor kwam (Van den Berghe, in press).  

 

1.5.2 Autonomie bevorderen: autonomieondersteunend versus controlerend 

leerkrachtgedrag  

Binnen de ZDT verwijst autonomieondersteuning naar het vinden van manieren om leerlingen 

te stimuleren, te ontwikkelen en te ondersteunen op een manier waardoor leerlingen  de 

activiteit als het ware goedkeuren vanuit zichzelf en niet door externe druk (Reeve, 2006; 

Reeve, Deci & Ryan, 2004).  

De intentie van een actie hangt namelijk sterk samen met motivatie. Wanneer een intentie tot 

actie voortkomt vanuit een leerling zelf, dan is er sprake van een hoge mate van autonomie.  

Deze soort intentie kan worden gelinkt aan intrinsieke motivatie en geïdentificeerde regulatie 

(d.i. autonome vormen van motivatie uit de ZDT) (Ryan & Deci, 2002). De mate waarin de 

leerkracht autonomie-ondersteunend optreedt ten aanzien van de leerlingen zal de mate van 

ervaren autonomie bij de leerlingen bepalen.  

Een autonomieondersteunende lesstijl kenmerkt zich bijvoorbeeld door keuzes aan te bieden, 

door te vragen naar input van de leerlingen en hen tijd te geven om een bepaald probleem 

zelfstandig op te lossen. Het bieden van een zinvolle uitleg of rationale om het nut van de 

activiteit of een spelregel uit te leggen, kan de autonomiebehoefte eveneens ondersteunen 

(Reeve & Jang, 2006). Daarnaast kan een optimale betrokkenheid van de leerlingen bereikt 

worden door interessante en zinvolle leeractiviteiten met zinvolle leerdoelen, en uitdagingen 

op het formaat van de leerlingen aan te bieden en de vrijwillige bijdrage van leerlingen aan 

klasactiviteiten te ondersteunen (Assor, Kaplan, & Roth, 2002; Reeve et al., 2006; Reeve et al, 

2004). Concreet kunnen volgende leerkrachtgedragingen als autonomieondersteunend 

beschouwd worden (Reeve et al., 2006): luisteren, het creëren van tijd voor zelfstandig werk, 

het geven van mogelijkheden om te praten, positieve feedback geven (‘praise’) over de 

gemaakte progressie, het aanmoedigen en appreciëren van geleverde inspanningen, het 

aanbieden van feedback wanneer er iets niet lukt (d.i. tips of werkpunten meegeven) zodat de 

leerlingen ondersteund worden in het leerproces, het inspelen op de vragen en opmerkingen 

van leerlingen en de erkenning van de ervaringen en visies van de leerlingen. 
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Dezelfde intentie voor een bepaalde actie kan echter ook tot stand komen onder dwang door 

een externe oorzaak en dus niet dankzij een hoge mate van autonomie. Recht tegenover 

autonomieondersteunend leerkrachtgedrag staat een controlerende lesgeefstijl. Een leerkracht 

die controlerend optreedt, zorgt mogelijks voor een andere kwaliteit van motivatie bij de 

leerlingen. De leerlingen in die les zullen een lage mate van autonomie ervaren en er zal 

sprake zijn van gecontroleerde types van motivatie, namelijk externe regulatie en 

geïntrojecteerde regulatie (Ryan et al., 2002). Het stellen van deadlines, dreigen met 

consequenties en stimuleringsmaatregelen treffen (bijvoorbeeld werken met bonuspunten) 

zijn voorbeelden die beroep doen op deze gecontroleerde types van motivatie (Jang, Reeve, & 

Deci, 2010). 

Op vlak van communicatie zijn er nog andere voorbeelden die worden beschouwd als 

controlerende lesgeefstijl. Een taal die evaluatief (bijvoorbeeld: ‘Dat is een slechte uitvoering 

van de lay-up, Mieke.’), controlerend (‘Ik heb die polsslag weer niet opgemerkt in je 

uitvoering!’), drukgevend (‘Als je op die manier je test gaat afleggen, vrees ik het ergste.’), 

streng of dwingend overkomt (Jang, Reeve, & Deci, 2010), zal eveneens gecontroleerde 

vormen van motivatie uitlokken.  

Uit het onderzoek van Reeve et al. (2006) bleek dat volgende factoren als controlerend 

leerkrachtgedrag gepercipieerd worden door de leerlingen: leermateriaal dat enkel bepaald 

wordt door de leerkracht zelf (geen input mogelijk voor de leerlingen), het tonen van 

uitgewerkte oplossingen en antwoorden vooraleer de leerlingen tijd hebben om zelf 

probleemoplossend te denken of om een probleem en oplossing te ervaren, directe instructies 

en bevelen geven, gebruik maken van controlerende vragen om leerlingen te sturen tijdens het 

oefenen of werken, het gebruik maken van zinnen met ‘je moet of zal’ (Reeve et al., 2006).  

Uit vele onderzoeken bleek dat leerlingen met autonomieondersteunende leerkrachten, 

vergeleken met leerlingen die een leerkrachtgestuurde lesgeefstijl ondergaan, meer autonomie 

ondervinden. Anderzijds zouden ze ook meer positief functioneren in een klasomgeving en 

voordelen ondervinden op emotioneel en creatief vlak. Hun psychologisch zelfbeeld, 

intrinsieke motivatie, academische vooruitgang en doorzettingsvermogen zouden er ook op 

vooruit gaan (Reeve, 2009; Reeve, Deci, & Ryan, 2004; Jang, 2008; Reeve et al., 2004).  
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1.5.3 Verbondenheid ondersteunen: warm versus koel leerkrachtgedrag 

Een laatste dimensie van behoefteondersteuning is het ondersteunen van de behoefte aan 

verbondenheid (Standage et al., 2003). Leerkrachten kunnen een gevoel van verbondenheid 

bij de leerlingen ondersteunen door onvoorwaardelijke bezorgdheid en betrokkenheid te 

tonen, door de leerlingen emotioneel te steunen, empathisch te zijn en interesse en aandacht te 

tonen (Cox, Williams, 2008) Daarnaast blijkt ook het enthousiasme en de energie die de 

leerkracht in zijn les steekt, bepalend voor het creëren van een al dan niet warme omgeving. 

(Haerens et al., 2012). Uit onderzoek bleek dat leerlingen, emotioneel gesteund door hun 

leerkracht, zich meer geaccepteerd voelden door hun klasgenoten, sterkere 

vriendschapsbanden kenden en algemeen een groter gevoel van verbondenheid en autonome 

motivatie hadden. Bovendien toonde dit onderzoek aan dat de relatie tussen leerling en 

leerkracht een nog belangrijkere rol zou spelen in het bekomen van een positieve motivatie 

dan de relatie tussen de leerlingen onderling (Cox, Duncheon, & McDavid, 2009). 

Reeve (2002) vond dat de perceptie van verbondenheid belangrijk is voor het ontwikkelen 

van autonome motivatie om taken uit te voeren die niet intrinsiek interessant zijn. Leerlingen 

met een laag gevoel van competentie of autonomie in de klas kunnen een gebrek hebben aan 

die intrinsieke interesse. Hier ziet men ook een belangrijk verschil tussen een sport, vrijwillig 

gekozen, en de les lichamelijke opvoeding waarbij verplicht bepaalde competenties behaald 

moeten worden. In de les L.O. zullen de leerlingen dus al vaker geconfronteerd worden met 

activiteiten die ze niet intrinsiek interessant vinden waardoor de perceptie van verbondenheid 

des te belangrijker zal zijn (Cox et al., 2008). 

 

In de literatuur is er weinig terug te vinden over frustratie van de verbondenheidsbehoefte. 

Van den Berghe et al. (in press) deden een onderzoek naar de relatie tussen de motivatie van 

de leerkracht en de geobserveerde behoefteondersteunende en –frustrerende 

leerkrachtgedragingen tijdens de les L.O.. Een gecontroleerde oriëntatie van de leerkrachten 

werd gerelateerd aan een gecontroleerde en koude lesgeefstijl. Specifiek naar de 

verbondenheid toe werd geconcludeerd dat leerlingen leerkrachtgedrag als frustrerend zouden 

percipiëren wanneer een leerkracht nadruk legt op concurrentie, onderlinge vergelijking 

tussen studenten en dreigt met evaluaties. Dergelijk gedrag van de leerkracht zou te wijten 

zijn aan de druk die de leerkracht ondervindt vanuit zichzelf en van bovenaf (bv. directie 

school). Verder werd in deze studie ook vastgesteld dat oudere leerkrachten vaker zouden 

teruggrijpen naar behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag (en dan voornamelijk 

behoeftefrustratie op vlak van verbondenheid). Dit zou volgens de onderzoekers te wijten zijn 
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aan een verschil in waarden en prioriteiten tussen jonge en oude leerkrachten. Oude 

leerkrachten zouden meer nadruk leggen op het beheersen van sporttechnieken en een 

leerkrachtgestuurde lesgeefstijl hanteren dan jonge leerkrachten (Van den Berghe et al., in 

press).   

 

1.5.4 Bevindingen literatuurstudie 

Over de jaren heen hebben onderzoekers zich voornamelijk gericht op de positieve 

behoefteondersteunende kant van de ZDT. Volgens de ZDT zullen individuen optimaal 

gemotiveerd zijn wanneer zij zich bevredigd voelen in de behoefte aan autonomie, 

competentie en verbondenheid (Deci et al., 2000). Leerkrachten die hun leerlingen 

ondersteunen in de 3 psychologische basisbehoeften zorgen voor een positieve impact op de 

kwaliteit van motivatie, well-being en doorzettingsvermogen bij hun leerlingen (Ntoumanis, 

2005; Standage et al., 2003; Standage et al., 2005). Dit gegeven werd o.a. ook bevestigd door 

Mouratidis et al. (2011) die stelden dat gepercipieerd behoefteondersteunend leerkrachtgedrag 

positief geassocieerd zou zijn met autonome motivatie (Mouratidis et al., 2011). Overigens 

hoe groter de bevrediging van de drie basisbehoeften is, hoe meer autonome motivatie een 

leerling zou rapporteren (Ntoumanis, 2001, 2005; Standage et al., 2003; Standage, Duda & 

Ntoumanis, 2006).  

De weinige informatie over de ‘dark side’ of de behoeftefrustrerende kant van 

leerkrachtgedrag die terug te vinden is in de literatuur, gaat voornamelijk over een 

controlerende lesgeefstijl. Een controlerende lesgeefstijl zou, volgens Deci et al. (2000), 

leiden tot behoeftefrustratie van leerlingen en dit zou op zijn beurt leiden tot een minder 

optimale vorm van motivatie. Assor et al. bevestigden deze bevindingen: gepercipieerd 

controlerend leerkrachtgedrag zou namelijk gerelateerd zijn aan gecontroleerde motivatie, 

amotivatie, negatief gedrag en laag engagement tijdens de lessen (Assor et al., 2005).  Zelfs 

wanneer leerlingen slechts sporadisch worden blootgesteld aan een controlerende lesgeefstijl 

werd vastgesteld door De Meyer et al. (in revisie) dat leerlingen meer behoeftegefrustreerd 

zouden zijn en dat ze een meer gecontroleerde vorm van motivatie zouden vertonen. Toch is 

een controlerende lesgeefstijl niet de enige factor die leidt tot een minder optimale vorm van 

motivatie. Een status van amotivatie bij de leerlingen vereist, naast een controlerende 

lesgeefstijl, ook behoeftefrustratie van competentie en verbondenheid (De Meyer et al., in 

revisie). Meerdere onderzoekers leverden daarnaast bewijs dat  het gebrek aan ondersteuning 

van de 3 basisbehoeften niet per definitie tot een status van behoeftefrustratie leidt 
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(Bartholomew et al., 2011; Sheldon & Gunz, 2009). De ‘dark side’ of de behoeftefrustrerende 

kant van leerkrachtgedrag heeft in de bestaande literatuur echter veel minder aandacht 

gekregen dan de positieve behoefteondersteunende kant van het ZDT.  

 

Verschillende interventiestudies toonden aan dat leerkrachten L.O. getraind kunnen worden in 

het toepassen van een meer behoefteondersteunende lesgeefstijl die ten goede zou komen van 

de behoeftebevrediging en motivatie bij de leerlingen (Prusak et al., 2004; Tessier et al., 

2010). Deze trainingen zouden tevens positieve effecten hebben op het gedrag van leerlingen 

en op vlak van psychologisch en educationeel vlak een bijdraging kunnen leveren (Mandigo 

et al. 2008; Mouratidis et al., 2011; Ward et al., 2008). Cheon, Reeve & Moon (2012) 

bevestigden dat bij de experimentele groep de leerkrachten significant meer 

autonomieondersteunend leerkrachtgedrag vertoonden en dat de leerlingen uit de 

experimentele groep hun leerkracht ook als meer autonomieondersteunend percipieerden in 

vergelijking met de controlegroep. Verder toonde deze studie aan dat de interventie positieve 

effecten vertoonde op alle geteste outcomes (zoals autonome motivatie, toewijding, 

gepercipieerd competentiegevoel, toekomstige intenties in termen van fysiek actief gedrag, 

…), bij de ene outcome al wat meer dan bij de andere (Cheon et al., 2012). 

 

1.6 Huidige studie 

Legault et al. (2006) onderzochten reeds waarom de motivatie van studenten over het 

algemeen daalt tijdens hun middelbare studies (Legault et al., 2006). De huidige studie focust 

specifiek op de les L.O. in het secundair onderwijs en hoe motivatie voor de L.O.-les 

gerelateerd is aan de lesstijl van de leerkracht en de mate van ervaren behoeftebevrediging en 

–frustratie. Volgens Bryan & Solmon (2007) zouden leerlingen, die zich ondersteund voelen 

in hun behoefte aan competentie, een hogere intentie vertonen om zich actief te engageren in 

fysieke activiteit (Bryan et al., 2007). Het onderzoek van Cox et al. (2008) voegde hieraan toe 

dat een gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid bij leerlingen een belangrijke 

voorloper is voor andere variabelen zoals autonome motivatie, plezierbeleving en fysieke 

activiteit tijdens de lessen L.O.. De mate van buitenschoolse fysieke activiteit is volgens Cox 

et al. (2008) gerelateerd aan de motivatie tijdens de L.O.-lessen. Het is m.a.w. mogelijk om 

indirect of direct de mate van buitenschoolse fysieke activiteit te voorspellen a.d.h.v. een 

gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid, autonome motivatie, plezierbeleving 

en mate van fysieke activiteit tijdens de lessen L.O. (Cox et al., 2008).  
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Het huidige onderzoek focuste niet alleen op verbanden tussen (percepties van) 

behoefteondersteuning, behoeftebevrediging en autonome motivatie, maar trachtte daarnaast 

ook een beter inzicht te verschaffen in verbanden tussen percepties van behoeftefrustrerend 

leerkrachtgedrag, behoeftefrustratie en gecontroleerde motivatie. Het vernieuwende aan dit 

onderzoek was dat er dus dieper ingegaan wordt op het behoeftefrustrerende aspect van de 

ZDT. Binnen de bestaande literatuur is er immers nog weinig geweten over deze ‘dark side’ 

van de theorie.  

Het huidige onderzoek omvatte twee doelstellingen. Een eerste doelstelling bestond er in om 

na te gaan of factoren zoals het geslacht van zowel de leerkracht als de leerlingen zelf, de 

onderwijsvorm, het studiejaar en lesonderwerp verschillen opleveren wat betreft 

motivatietype en behoeftebevrediging en -frustratie. We stelden de hypothese dat het geslacht 

van de leerling wel voor een verschil in autonome motivatie zou zorgen. Rekening houdend 

met het onderzoek van Nicaise et al. (2006) vermoedden we dat jongens autonoom 

gemotiveerder zouden zijn dan meisjes. We vermoedden dat ASO-leerlingen hoger zouden 

scoren op autonome motivatie dan BSO-leerlingen (Lens, Dercuyenaere, 1989). 

Een tweede doelstelling omvatte het toetsen van verbanden tussen gepercipieerd 

behoefteondersteunend versus behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag, de mate van ervaren 

behoeftebevrediging versus behoeftefrustratie en (autonome en gecontroleerde) motivatie bij 

de leerlingen. Vernieuwend was dat het huidige onderzoek aanvullingen zou opleveren wat 

betreft de ‘dark side’ of de behoeftefrustrerende kant van leerkrachtgedrag.  Op basis van 

eerder onderzoek (Mouratidis et al., 2011; Cox et al., 2008) veronderstelden we dat 

behoefteondersteunend leerkrachtgedrag autonome motivatie zou bewerkstelligen. We 

veronderstelden dat er een positief verband zou zijn tussen enerzijds gepercipieerd 

behoefteondersteunend leerkrachtgedrag en behoeftebevrediging en anderzijds tussen 

gepercipieerd behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en behoeftefrustratie. Daarnaast stelden 

we de hypothese dat er een positief verband zou zijn tussen enerzijds de behoeftebevrediging 

en autonome motivatie en anderzijds tussen de behoeftefrustratie en gecontroleerde motivatie 

bij de leerlingen. Tot slot veronderstelden we, op basis van resultaten van eerder onderzoek 

van Hollembeak & Amorose (2005) en Standage et al. (2003; 2006), dat behoeftebevrediging 

en –frustratie een directe mediërende rol speelt in de relatie tussen respectievelijk 

gepercipieerde behoefteondersteuning door de leerkracht en autonome motivatie en 

gepercipieerd behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en gecontroleerde motivatie (Hollembeak 

& Amorose, 2005; Standage et al., 2003, 2006).   
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2 Methode 

 

2.1 Populatie 

Het onderzoek richtte zich op leerkrachten L.O. en hun leerlingen die L.O. volgen in een niet-

sport richting in de 2de of 3de graad van het secundair onderwijs. De leerkrachten werden 

mondeling, telefonisch en/of via mail gevraagd om deel te nemen en kozen zelf met welke 

klas ze aan het onderzoek meewerkten. Per leerkracht werden namelijk de leerlingen van één 

van zijn/haar klassen bevraagd. Vijf van de 35 gecontacteerde leerkrachten wensten niet deel 

te nemen aan het onderzoek. De steekproef bestond uit 30 leerkrachten en 576 leerlingen uit 

11 verschillende scholen uit 3 steden in Vlaanderen. Er vielen 2 leerkrachten uit door het niet 

invullen van de vragenlijst en 59 leerlingen doordat zij niet konden deelnemen aan de 

betrokken L.O.-les omwille van een blessure of afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte. Twee 

leerlingen hadden geen toestemming van de ouders om deel te nemen aan het onderzoek. 

Deze drop-out in rekening gebracht, werden 517 leerlingen (43.5 %  jongens) weerhouden in 

de data. Van de 28 leerkrachten (57% man) werden geen data gebruikt in deze studie. De 

leeftijd van de leerlingen varieerde tussen 13 tot 20 jaar met een gemiddelde leeftijd van 

15.76 (SD = 1.15) jaar. Van hen volgde 9.1% een richting in het BSO, 34 % in het TSO en 

56.9 % in het ASO. Het lesonderwerp van de L.O.-les werd ondergebracht in één van de 

volgende twee categorieën:  interactieve sporten (d.i., basketbal, volleybal, veldvoetbal, 

badminton, tafeltennis, korfbal en netbal; 64%) en individuele sporten (d.i. ritmische vorming, 

gymnastiek, spel zonder grenzen, acrogym, uithoudingslopen, hoogspringen en dans; 36%). 

 

2.2 Procedure 

De huidige studie is een beschrijvend cross-sectioneel onderzoek.  De data werden verzameld 

door middel van een schriftelijke vragenlijst op papier. De vragenlijst werd door de leerlingen 

ingevuld onmiddellijk na een L.O.-les in klasverband en de vragen hadden betrekking op deze 

specifieke les. De dataverzameling vond plaats tussen eind november en begin december 

2012. Een informed consent voor de leerlingen werd bij de vragenlijst meegegeven en diende 

enkel ondertekend door de ouders aan de leerkracht terugbezorgd te worden indien zij niet 

akkoord gingen met de deelname van hun zoon/dochter aan de studie (d.i. passive informed 

consent). In dat geval gaf de leerkracht dit door aan de onderzoekers en werden die 

vragenlijsten vernietigd.  
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De leerkrachten werden in oktober gecontacteerd, op de hoogte gebracht van het onderzoek 

en de procedure en spraken het meetmoment af met de onderzoekers. Het invullen van de 

vragenlijst nam een 20-tal minuten in beslag waardoor de L.O.-les 20 minuten vroeger gestopt 

werd of de eerste 20 minuten van de volgende theorieles besteed werden aan het invullen van 

de vragenlijst.  

 

2.3 Meetinstrumenten 

 Behoefteondersteunend versus behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag 

Het gepercipieerd behoefteondersteunend en behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag werd 

gemeten a.d.h.v. een vragenlijst gebaseerd op het observatie protocol, dat recent ontwikkeld 

en gevalideerd werd om het behoefteondersteunend gedrag van de leerkracht in kaart te 

brengen (Haerens et al., 2013). Dezelfde onderzoeksgroep die dit instrument ontwierp stelde 

ook items op om behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag objectief te meten. In de studie van 

Van den Berghe et al. (in press) werden uiteindelijk 36 leerkrachtgedragingen weerhouden, 

deze items werden tevens in de huidige studie opgenomen. Zowel in Van den Berghe et al. (in 

press) als in de huidige studie werden gemiddelde scores berekend op basis van ruwe data en 

geen factor composit scores zoals in de studie van Haerens et al. (2013). Hoewel de items in 

voorgaand onderzoek (Haerens et al., 2013; Van den Berghe et al., in press) werden 

gecodeerd door externe beoordelaars, werden ze in de huidige studie in de vorm van een 

vragenlijst afgenomen bij de leerlingen. De items worden gescoord op een 5-punten 

Likertschaal, gaande van 1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal waar). De items toetsten 

enerzijds het behoefteondersteunend leerkrachtgedrag, opgesplitst in autonomie 

ondersteuning (3 items; ‘Tijdens de afgelopen les L.O. bood de leerkracht 

keuzemogelijkheden aan.’), structuur voor de les (5 items; ‘Tijdens de afgelopen les L.O. gaf 

de leerkracht een overzicht van wat er in de les aan bod zou komen en hoe de les opgebouwd 

zou zijn.), structuur tijdens de les (7 items; ‘Tijdens de afgelopen les L.O. bood de leerkracht 

hulp aan tijdens de oefeningen.’) en verbondenheidsondersteuning (5 items; ‘Tijdens de 

afgelopen les L.O. sprak de leerkracht ons aan bij ons voornaam.’). Anderzijds toetsten de 

items het behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag, opgesplitst in controlerend leerkrachtgedrag 

(7 items; ‘Tijdens de afgelopen les L.O. was de leerkracht geïrriteerd, verloor hij/zij zijn/haar 

geduld.’), koud leerkrachtgedrag (5 items; ‘Tijdens de afgelopen les L.O. ging de leerkracht 

op een onaangename manier met ons om.’) en chaotisch leerkrachtgedrag (4 items; ‘Tijdens 

de afgelopen les L.O. liet de leerkracht chaos en wanorde toe, liet hij/zij ons onze gang 

gaan.’). Voor het opzet van de huidige studie, werd niet met de afzonderlijke 
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behoefteondersteunende en behoeftefrustrerende dimensies gewerkt, dan wel met een bredere 

schaal voor behoefteondersteunend leerkrachtgedrag enerzijds (α = .90) en 

behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag anderzijds (α = .87). 

 

 Behoeftebevrediging versus behoeftefrustratie 

De perceptie van behoeftebevrediging en -frustratie werd bevraagd op basis van de Basic 

Psychological Needs Scale (BPNS, Chen, submitted). Deze vragenlijst bestaat uit 24 items 

gescoord op een 5-punten Likertschaal, gaande van 1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal 

waar). Met deze vragenlijst werd enerzijds de bevrediging van de behoefte aan autonomie (4 

items; ‘Tijdens de afgelopen les L.O. had ik een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die 

ik deed’), competentie (4 items; ‘Tijdens de afgelopen les L.O. voelde ik me bekwaam in wat 

ik deed’), en verbondenheid (4 items;  ‘Tijdens de afgelopen les L.O. voelde ik dat de 

klasgenoten waar ik om geef, ook geven om mij’) bevraagd, alsook de frustratie van de 

behoefte aan autonomie (4 items; ‘Tijdens de afgelopen les L.O. voelde ik me gedwongen om 

veel oefeningen te doen waar ik zelf niet voor zou kiezen.’), competentie (4 items; ‘Tijdens de 

afgelopen L.O.-les voelde ik me onzeker over mijn vaardigheid’) en verbondenheid (4 items;  

‘tijdens de afgelopen les L.O. voelde ik dat de relaties die ik met klasgenoten had slechts 

oppervlakkig waren.’). Voor het opzet van de huidige studie werden twee samengestelde 

scores berekend voor behoeftebevrediging en behoeftefrustratie door een gemiddelde score te 

nemen van respectievelijk de drie behoeftebevredigingsschalen en de drie 

behoeftefrustratieschalen. De Chronbach Alpha’s in de huidige studie waren α = .88 voor 

behoeftebevrediging en α = .86 voor behoeftefrustratie. 

 

 Autonome motivatie versus gecontroleerde motivatie 

Om de lesspecifieke autonome en gecontroleerde motivatie van de leerlingen te meten werd 

de Behavioral Regulations in Physical Education Questionnaire (BRPEQ, Aelterman et al., 

2012) gebruikt. Deze vragenlijst omvat 20 items gescoord op een 5-punten Likertschaal, van 

1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal waar). Acht items peilden naar autonome motivatie 

(bv. ‘Ik werkte mee tijdens de afgelopen L.O.-les omdat ik deze L.O.-les leuk vond’; α = .93), 

acht items peilden naar gecontroleerde motivatie (bv. ‘Ik werkte mee tijdens de afgelopen 

L.O.-les omdat ik anders kritiek zou krijgen’; α = .79) en nog eens vier items peiledn naar 

amotivatie (bv. ‘Ik zie eigenlijk niet in waarom dergelijke L.O.-les deel uitmaakt van het 

lessenpakket’). Deze laatste factor, amotivatie, werd verder niet opgenomen in de huidige 

studie.  



 
 

 

20 
 

 

2.4 Data analyse 

Alle data werden verwerkt via het programma Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versie 20. De items uit de vragenlijsten werden elk aan een schaal toegewezen. Wij 

gebruikten de schalen gepercipieerde behoefteondersteuning, gepercipieerd 

behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag, behoeftebevrediging, behoeftefrustratie, autonome 

motivatie, en gecontroleerde motivatie. Alle gebruikte items en schalen werden eerst getest op 

uitbijters door ‘frequencies’ te laten lopen in SPSS.  

Via vijf one way manova’s werden verschillen in behoeftebevrediging, behoeftefrustratie, 

autonome motivatie en gecontroleerde motivatie in functie van het  geslacht van de leerkracht, 

het geslacht van de leerlingen, de onderwijsvorm, het lesonderwerp en het studiejaar (fixed 

factors) nagegaan. Aanvullend werd een interactie-effect nagegaan van geslacht van 

leerkracht en leerlingen op autonome en gecontroleerde motivatie via twee two way 

manova’s. Er werd een bivariate correlatie gedaan tussen de onderzoeksvariabelen 

behoefteondersteunend en -frustrerend leerkrachtgedrag, behoeftebevrediging en - frustratie 

en autonome en gecontroleerde motivatie. 

Om de mediërende rol van behoeftebevrediging versus behoeftefrustratie na te gaan, werden  

vervolgens verschillende lineaire regressies uitgevoerd op telkens twee modellen (Figuur 3, p. 

21). Het eerste model peilde naar de rol van behoeftebevrediging in het verband tussen 

gepercipieerde behoefteondersteuning en autonome motivatie. Het tweede model peilde naar 

de zogenaamde ‘dark side’ van de ZDT, waarbij de rol van behoeftefrustratie in het verband 

tussen gepercipieerd behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en gecontroleerde motivatie werd 

nagegaan.  

Deze modellen werden stapsgewijs getoetst. In een eerste regressie werd het verband tussen 

gepercipieerd behoefteondersteunend/behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en 

autonome/gecontroleerde motivatie (d.i., c-path) nagegaan. Een tweede regressie toetste het 

verband tussen gepercipieerd behoefteondersteunend/behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie (d.i., a-path). In een derde regressie werd het verband 

tussen behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en autonome/gecontroleerde motivatie bekeken 

(d.i., b-path). In een laatste regressie werd het verband tussen gepercipieerd 

behoefteondersteunend/behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en autonome/gecontroleerde 

motivatie opnieuw getoetst, waarbij ook de potentiële mediator (d.i., 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie) in rekening werd gebracht (d.i., c’-path). Tenslotte 



 
 

 

21 
 

werd het mediatie-effect getest aan de hand van een McKinnon analyse of ‘product of 

coefficient’ analyse  (MacKinnon, Fairchild, & Fritz, 2007), waarbij het product van het a- en 

b-path werd berekend. Om de grootte van het potentiële mediatie-effect te kunnen inschatten 

werd een Sobel-test uitgevoerd. Deze z-waarde werd bekomen door het product van de beta 

van het a-path en de beta van het b-path te delen door het product van de standaardfout van 

beide path’s: (βa x βb)/(SEa x SEb).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Overzicht van de modellen en de onderzochte path’s.   
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3 Resultaten 

3.1 Verschillen in motivatie en behoeftebevrediging van de leerlingen 

tijdens de les L.O. 

Aan de hand van one-way manova’s werden verschillen in motivatie en behoeftebevrediging 

of -frustratie bij de leerlingen nagegaan in functie van verschillende factoren. Hieronder 

worden de resultaten voor respectievelijk geslacht van de leerkracht, geslacht van de 

leerlingen, onderwijsvorm, lesonderwerp en studiejaar gerapporteerd. 

 

Uit Tabel 1 blijkt dat het geslacht van de leerkracht sterk significant verschillen oplevert op 

vlak van de autonome motivatie van de leerlingen (F (1, 473) = 19.35, p < .001). Bij 

mannelijke leerkrachten L.O. scoren de leerlingen hoger op autonome motivatie ten opzichte 

van leerlingen die les kregen van een vrouwelijke leerkracht.  

 

Tabel 1 

 Geslacht van de leerkracht 

 Mannen  

M(SD) 

Vrouwen  

M(SD) 

F-waarde p-waarde 

Behoeftebevrediging 3.269 (0.046) 3.194 (0.050) 1.205 0.273 

Autonome motivatie 3.622 (0.920) 3.253 ( 0.900) 19.352 < 0.001 

Behoeftefrustratie  1.947 (0.695) 2.006 (0.640) 0.935 0.334 

Gecontroleerde motivatie 1.811 (0.695) 1.750 (0.642) 0.975 0.324 

     

Naast het geslacht van de leerkracht, werden er ook significante verschillen in de 

behoeftebevrediging (F (1, 513) = 8.27, p = .004), de autonome motivatie (F (1, 509) = 22.18, 

p < .001) en de gecontroleerde motivatie (F (1, 509)  = 4.55, p = .033) van de leerlingen in 

functie van het geslacht van de leerlingen gevonden (zie Tabel 2). Jongens scoorden op deze 

drie afhankelijke variabelen significant hoger dan meisjes.  

 

Tabel 2  

Geslacht van de leerlingen 

 Jongens  

M(SD) 

Meisjes  

M(SD) 

F-waarde p-waarde 

Behoeftebevrediging  3.317 (0.742) 3.128 (0.738) 8.271 0.004 

Autonome motivatie 3.643 (0.925) 3.260 (0.900) 22.177 < 0.001 

Behoeftefrustratie  1.984 (0.681) 1.968 (0.663) 0.074 0.786 

Gecontroleerde motivatie 1.837 (0.709) 1.710 (0.632) 4.553 0.033 

 



 
 

 

23 
 

Er bleken geen verschillen te zijn in motivatie, behoeftebevrediging of –frustratie in functie 

van de onderwijsvorm. (zie Tabel 3).  

 

Tabel 3 

onderwijsvorm 

 ASO  

M(SD) 

TSO  

M(SD) 

BSO  

M(SD) 

F-

waarde 

p-

waarde 

Behoeftebevrediging  3.220 (0.671) 3.145 (0.820) 3.336 (0.898) 1.338 0.263 

Autonome motivatie 3.437 (0.827) 3.467 (1.007) 3.174 (1.201) 1.810 0.165 

Behoeftefrustratie  1.992 (0.611) 1.955 (0.763) 1.952 (0.655) 0.198 0.821 

Gecontroleerde motivatie 1.733 (0.627) 1.823 (0.714) 1.743 (0.736) 1.009 0.365 

 

Uit Tabel 4 blijkt dat er een significant verschil is in autonome motivatie in functie van het 

lesonderwerp (F (1, 473) = 5.10, p = .024), waarbij leerlingen een hogere autonome motivatie 

rapporteerden bij interactieve sporten in vergelijking met individuele sporten. Daarnaast 

waren ook significante verschillen gevonden in gerapporteerde behoeftefrustratie in functie 

van het lesonderwerp (F (1, 477) = 4.27, p = .04), waarbij leerlingen een hogere 

behoeftefrustratie rapporteerden bij individuele sporten in vergelijking met interactieve 

sporten. 

 

Tabel 4 

Lesonderwerp 

 Individuele  

M(SD) 

Interactieve 

 M(SD)  

F-waarde p-waarde 

Behoeftebevrediging  3.190 (0.746) 3.261 (0.734) 1.054 0.305 

Autonome motivatie 3.330 (0.898) 3.528 (0.939) 5.095 0.024 

Behoeftefrustratie  2.057 (0.653) 1.926 (0.677) 4.272 0.039 

Gecontroleerde motivatie 1.778 (0.663) 1.786 (0.693) 0.016 0.898 

 

Wat het studiejaar betreft, werden er enkel significante verschillen gevonden in autonome (F 

(3, 509) = 6.00, p = .001) en gecontroleerde motivatie (F (3, 509) = 2.733, p = .043). Aan de 

hand van de post-hoc testen (Tukey) kon uitgemaakt worden waar deze verschillen zich 

precies bevinden. Hieruit blijkt dat er voor autonome motivatie enkel een significant verschil 

is tussen het 3de en het 4de studiejaar (p = .001) en tussen het 4de en het 6de studiejaar (p = 

.006). Het 3de jaar scoort beter op autonome motivatie dan het 4de jaar, en ook het 6de jaar 

scoort ook beter dan het 4de jaar op autonome motivatie. Wat gecontroleerde motivatie betreft 
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tonen de post-hoc testen enkel een significant verschil tussen het 3de en het 4de jaar (p = 

.047), waarbij  het 3de jaar hoger scoort op gecontroleerde motivatie dan het 4de jaar. 

 

Tabel 5  

Studiejaar 

 3
e
 jaar 

M(SD) 

4
e
 jaar  

M(SD) 

5
e
 jaar 

M(SD) 

6
e
 jaar 

M(SD) 

F-

waarde 

p-

waarde 

Behoeftebevrediging  3.305 (0.814) 3.105 (0.690) 3.148 (0.755) 3.301 (0.734) 1.789 0.148  

Autonome motivatie 3.674 (0.863) 3.189 (0.900) 3.383 (0.887) 3.606 (1.044)   6.003 0.001  

Behoeftefrustratie  1.966 (0.740) 1.935 (0.667) 2.015 (0.648) 1.946 (0.665) 0.463 0.708  

Gecontroleerde  

motivatie 

1.890 (0.742) 1.641 (0.658) 1.805 (0.639) 1.724 (0.661) 2.733 0.043  

 

3.2 Overzicht van correlaties tussen zes onderzoeksvariabelen 

 

Tabel 6 geeft een beeld van de correlaties tussen de zes besproken onderzoeksvariabelen, 

namelijk behoeftebevredigend leerkrachtgedrag, behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag, 

behoeftebevrediging, behoeftefrustratie, autonome motivatie en gecontroleerde motivatie. 

 

Tabel 6 

correlaties tussen onderzoeksvariabelen 

 bb Lk  bf Lk  bb  bf  aut mot  con mot 

 corr. P corr. P corr. P corr. P corr. P corr. 

bb Lk 1           

bf Lk -.238 <.001 1         

bb .59 <.001 -.12 .007 1       

bf -.14 .002 .41 <.001 -.32 <.001 1     

aut mot .54 <.001 -.18 <.001 .69 <.001 -.31 <.001 1   

con mot .08 .092 <.001 <.001 .071 .080 .47 <.001 .13 .003 1 

Noot: Significantie: p > .01; bb Lk = behoeftebevredigend leerkrachtgedrag, bf Lkgedrag = 

behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag, bb = behoeftebevrediging, bf = behoeftefrustratie, aut 

mot = autonome motivatie, con mot = gecontroleerde motivatie 
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3.3 Interactie-effect tussen het geslacht van de leerkracht en het geslacht 

van de leerling t.o.v. motivatie 

Er werd een interactie-effect nagegaan voor de motivatie waaruit enerzijds blijkt dat het effect 

van het geslacht van de leerling op de mate van autonome motivatie significant beïnvloed 

wordt door het geslacht van de leerkracht of omgekeerd (F = 7.95; p = .005). Uit Grafiek 1 

blijkt dat bij mannelijke leerkrachten jongens zich veel meer autonoom gemotiveerd voelen 

dan meisjes. Bij vrouwelijke leerkrachten voelen jongens zich minder autonoom gemotiveerd 

dan meisjes. Anderzijds blijkt dat het effect van het geslacht van de leerling op de graad van 

gecontroleerde motivatie niet significant beïnvloed wordt door het geslacht van de leerkracht 

of omgekeerd (F = 1.67; p = .197). 

 

Tabel 7 

interactie-effect tussen geslacht leerkracht en geslacht leerling t.o.v. motivatie 

 autonome 

motivatie 

M(SD) 

gecontroleerde 

motivatie  

M(SD) 

jongens - mannelijke leerkracht 3.78 (.89) 1.88 (.05) 

jongens - vrouwelijke leerkracht 3.27 (.91) 1.76 (.11) 

meisjes - mannelijke leerkracht 3.33 (.90) 1.68 (.07) 

meisjes - vrouwelijke leerkracht 3.27 (.90) 1.75 (.05) 
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Grafiek 1. Plot van het interactie-effect bij autonome motivatie (grafiek uit SPSS 20). 

 

3.4 Het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en de motivatie 

van de leerlingen (c-path) 

In een eerste stap (d.i. c-path; zie Figuur 3, p. 21) werd via een lineaire regressie nagegaan of 

er een direct verband bestaat tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en de motivatie van de 

leerlingen. Tabel 6 toont de β-waarden met bijhorende standaardfouten (S.E.) en 

significantieniveaus van het 95 % betrouwbaarheidsinterval. In Model 1 werd het verband 

tussen gepercipieerd behoefteondersteunend leerkrachtgedrag en autonome motivatie 

significant positief bevonden (F(1, 503) = 203.25, p < .001, Adj. R
2
 = 0.29). Dit verband toont 

aan dat leerlingen die hun leerkracht als meer behoefteondersteunend percipiëren, een hogere 

autonome motivatie zullen rapporteren (β = 0.54, S.E. = 0.05). 

Daarnaast werd in Model 2 ook een significant verband (F (1, 503) = 21.83, p < .001, Adj. R
2
 

= 0.04) gevonden tussen gepercipieerd behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en 

gecontroleerde motivatie. Dit verband toont dat leerlingen die hun leerkracht als meer 

behoeftefrustrerend percipiëren, zullen een hogere gecontroleerde motivatie rapporteren (β = 

0.20, S.E. = 0.05).  

 

Tabel 8 

c-path 

 β (S.E.) 95% CI Aantal 

leerlingen 

Model 1: Behoefteondersteunend leerkrachtgedrag    

Autonome motivatie  

 

0.536 (0.052)*** 0.642, 0.847 505 

Model 2: Behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag     

Gecontroleerde motivatie 0.204 (0.045)*** 0.123, 0.301 505 

Noot: Significantie: ***  ≤  0.001 

 

3.5 Het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en de 

behoeftebevrediging of –frustratie van de leerlingen (a-path) 

In een tweede stap werd het a-path (Figuur 3, p. 21) bekeken via een lineaire regressie om na 

te gaan of er een verband bestaat tussen het gepercipieerd leerkrachtgedrag en de 

behoeftebevrediging of -frustratie bij de leerlingen. Tabel 7 toont de β-waarden met 

bijhorende standaardfouten (S.E.) en significantieniveaus van het 95 % 
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betrouwbaarheidsinterval. In Model 1 werd het verband tussen gepercipieerd 

behoefteondersteunend leerkrachtgedrag en behoeftebevrediging bij de leerlingen significant 

positief bevonden (F (1, 507) = 274.61, p < .001, Adj. R
2
 = 0.35). Dit verband toont aan dat 

leerlingen die hun leerkracht als meer behoefteondersteunend percipiëren, over het algemeen 

meer behoeftebevrediging zullen rapporteren (β = 0.59, S.E. = 0.04).  

In Model 2 werd daarnaast ook een significant verband (F (1, 507) = 100.70, p < .001, Adj. R
2
 

= 0.16) gevonden tussen gepercipieerd behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en 

behoeftefrustratie bij de leerlingen. Dit verband toont dat leerlingen die hun leerkracht als 

meer behoeftefrustrerend percipiëren, over het algemeen meer behoeftefrustratie zullen 

rapporteren (β = 0.41, S.E. = 0.04).  

Tabel 9 

a-path 

 β (S.E.) 95% CI Aantal leerlingen 

Model 1: Behoefteondersteunend leerkrachtgedrag     

Behoeftebevrediging 0.593 (0.040)*** 0.579, 0.734 509 

 

Model 2: Behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag   

   

Behoeftefrustratie 0.407 (0.041)*** 0.330, 0.491 509 

Noot: Significantie: ***  ≤  0.001 

 

3.6 Het verband tussen behoeftebevrediging of –frustratie en de motivatie 

van de leerlingen (b-path) 

Het b-path (Figuur 3, p. 21) is een weergave van het verband tussen behoeftebevrediging of –

frustratie bij de leerlingen en de motivatie. Tabel 10 geeft de β-waarden met bijhorende 

standaardfouten (S.E.) en significantieniveaus van 95 % weer. Wat Model 1 betreft, is er 

sprake van een direct verband tussen behoeftebevrediging bij de leerlingen en de autonome 

motivatie (F (1, 511) = 469.99, p < .001, Adj. R
2
 = 0.48). Dit verband toont aan dat hoe meer 

leerlingen bevredigd zijn in hun basisbehoeften, hoe groter de gerapporteerde autonome 

motivatie is (β = 0.69, S.E. = 0.04). Uit de resultaten van Model 2 blijkt dat tussen 

behoeftefrustratie bij de leerlingen en gecontroleerde motivatie er tevens sprake is van een 

direct verband (F (1, 511) = 147.44, p < .001, Adj. R
2
 = 0.22). Dit verband toont aan dat hoe 

meer leerlingen gefrustreerd zijn in hun basisbehoeften, hoe groter de gerapporteerde 

gecontroleerde motivatie is (β = 0.47, S.E. = 0.04).  

Tabel 10 

 b-path 
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 β (S.E.) 95% CI Aantal leerlingen 

Model 1: Behoeftebevrediging     

Autonome motivatie 0.692 (0.040)*** 0.786, 0.943 513 

 

Model 2: Behoeftefrustratie  

   

Gecontroleerde motivatie 0.473 (0.039)*** 0.396, 0.548 513 

Noot: Significantie: ***  ≤  0.001 

3.7 De mediërende rol van behoeftebevrediging of –frustratie van de 

leerling in het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en 

motivatie (c’-path, a*b, MacKinnon) 

In het c’-path (Figuur 3, p. 21) wordt de mediërende rol weer van behoeftebevrediging of -

frustratie van de leerlingen in het verband tussen het gepercipieerde leerkrachtgedrag en de 

motivatie nagegaan. In Tabel 11 worden β-waarden weergegeven met standaardfout (S.E.), 

gevolgd door het significantieniveau van 95 % en de z-score (d.i. Sobel test).  

De resultaten van Model 1 geven aan dat behoeftebevrediging bij de leerlingen een indirect 

mediërende rol speelt in het verband tussen gepercipieerd behoefteondersteunend 

leerkrachtgedrag en autonome motivatie (z = 11.39).  

De resultaten van Model 2 geven aan dat behoeftefrustratie bij de leerlingen een indirecte 

mediërende rol speelt in het verband tussen gepercipieerd behoeftefrustrerend 

leerkrachtgedrag en gecontroleerde motivatie (z = 7.72).  

Van een zuivere of partiële mediatieanalyse kan er echter in beide modellen niet gesproken 

worden. Het is namelijk niet zo dat het c-path niet of minder significant wordt wanneer het c’-

path significant blijkt. Bij de huidige resultaten blijven het c-path, het c’-path en bovendien de 

mediatiecoëfficiënt (a*b) significant en kan er bijgevolg enkel vanuit gegaan worden dat 

behoeftebevrediging en behoeftefrustratie een indirecte mediërende rol spelen. 

 

Tabel 11 

c’-path 

 β (S.E.) 95% CI z 

Model 1:  

Behoefteondersteunend leerkrachtgedrag – autonome motivatie 

Mediator: behoeftebevrediging 

 

Model 2:  

Behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag - gecontroleerde motivatie 

 

0.410 (0.036) 

 

0.339, 0.482 

 

11.389 *** 

Mediator: behoeftefrustratie  0.193 (0.025) 0.143, 0.242 7.720*** 

Noot: significantie: *** ≤  0.001 
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4 Discussie 

In onderstaande sectie worden de resultaten van de huidige studie besproken en 

geïnterpreteerd door de link te leggen met de bestaande literatuur. Eerst worden een aantal 

significante verschillen in motivatie, behoeftebevrediging en –frustratie in functie van 

geslacht, onderwijsvorm, lesonderwerp en studiejaar besproken. Vervolgens wordt dieper 

ingegaan op de verbanden tussen het gepercipieerd leerkrachtgedrag, behoeftebevrediging en 

- frustratie en motivatie. Het type motivatie van leerlingen is volgens de ZDT afhankelijk van 

de mate waarin behoefteondersteunend of behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag zich voordoet 

en de mate van bevrediging of frustratie van de drie psychologische basisbehoeften aan 

autonomie, competentie en verbondenheid bij leerlingen (Deci & Ryan, 2000). Een belangrijk 

gegeven is dat bij huidig onderzoek enkel rekening gehouden werd met de percepties van de 

leerlingen over behoefteondersteunend of behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag van één 

specifieke les.  

 

4.1 Verschillen in motivatie en behoeftebevrediging van de leerlingen 

tijdens de les L.O. 

De ZDT stelt dat de basisbehoeftebevrediging en de motivatie van leerlingen afhankelijk is 

van de mate waarin de leerkracht behoefteondersteunend, dan wel behoeftefrustrerend 

optreedt ten aanzien van de leerlingen. Een eerste doelstelling binnen huidige studie was om 

na te gaan of motivatie, behoeftebevrediging en motivatie van leerlingen ook verschillen in 

functie van andere factoren.  

Uit het huidige resultaten bleek dat leerlingen die L.O.-les krijgen van een mannelijke 

leerkracht meer autonoom gemotiveerd zijn dan leerlingen die les krijgen van een vrouwelijke 

leerkracht. Eerder onderzoek dat dit aantoont lijkt nagenoeg onbestaand. Op basis van de 

hypothese dat jongens meer autonoom gemotiveerd zijn dan meisjes, had volgende 

denkrichting een mogelijke verklaring kunnen zijn: de gemiddelde scores op autonome 

motivatie zijn bij mannelijke leerkrachten vooral afkomstig van jongens (171 jongens en 84 

meisjes), die reeds autonomer gemotiveerd zijn dan meisjes, terwijl die scores bij vrouwelijke 

leerkrachten voor het merendeel afkomstig waren van meisjes (174 meisjes en 84 jongens). 

Om uit te sluiten dat die hogere motivatie bij jongens niet veroorzaakt wordt doordat ze les 

krijgen van een mannelijke leerkracht werd er een interactie-effect nagegaan. Het resultaat is 

alarmerend voor de vrouwelijke leerkracht. De jongens die L.O.-les kregen van een 

mannelijke leerkracht waren namelijk meer autonoom gemotiveerd dan wanneer zij les kregen 
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van een vrouwelijke leerkracht. Dit terwijl meisjes meer autonoom gemotiveerd bleken te zijn 

bij vrouwelijke leerkrachten dan bij mannelijke leerkrachten. Het verschil tussen autonome 

motivatie bij meisjes die leskregen van een vrouwelijke of mannelijke leerkracht is veel 

kleiner dan dat verschil bij jongens. 

 

Daarnaast scoorden jongens in deze studie hoger op behoeftebevrediging, autonome motivatie 

en gecontroleerde motivatie dan meisjes. Nicaise et al. (2006) toonden reeds aan dat jongens 

meer autonoom gemotiveerd zijn tijdens de les L.O. Opvallend in de huidige studie is dat 

jongens niet alleen hoger scoorden op autonome motivatie, maar ook op gecontroleerde 

motivatie. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat jongens gevoeliger zijn aan 

gecontroleerd leerkrachtgedrag dan meisjes. De machocultuur die onder de jongens heerst 

tijdens het sporten legt de prestatielat voor jongens misschien hoger waardoor zij, ondanks het 

feit dat zij uit zichzelf gemotiveerd zijn, ook meewerken in de L.O.-les om geen kritiek te 

krijgen van hun leerkracht of klasgenoten en zo niet af te gaan voor hun vrienden. Mogelijks 

zetten meisjes elkaar minder onder druk en voelen ze zichzelf ook geen mislukkeling als ze 

ergens minder goed in zijn omdat goed zijn in sporten onder meisjes misschien helemaal geen 

streefdoel is.  

Er werden geen verschillen gevonden in motivatie en behoeftebevrediging tussen de 

verschillende onderwijsvormen ASO, BSO en TSO. Er werd in de literatuur specifiek voor de 

L.O.-les niets over teruggevonden. Wel stelden Lens en Dercuyenaere (1989) vast dat er een 

duidelijk motivatieverschil is tussen deze onderwijsvormen voor wat algemene 

schoolmotivatie betreft, waarbij ASO leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zouden zijn voor 

hun studies dan de BSO en TSO leerlingen. Een mogelijke reden waarom in de huidige studie 

geen verschil werd gevonden is omdat de studie van Lens et al. (1989) geen onderscheid 

maakte in de motivatie per vak op school. Het is heel waarschijnlijk dat de resultaten van de 

motivatie voor een klein vak als L.O. niet doorwegen in de eindresultaten van de algemene 

schoolmotivatie. Het zou dus kunnen dat het verschil in motivatie voor de L.O.-les niet in 

dezelfde lijn verloopt over de drie verschillende studietypes als wanneer alle vakken samen 

bekeken worden. Een andere mogelijke verklaring is dat de L.O.-leerkrachten afhankelijk van 

de onderwijsvorm anders lesgeven om zo elke leerling even goed te motiveren.  

Tot slot, werd ook nog gekeken naar verschillen in motivatie, behoeftebevrediging en 

behoeftefrustratie in functie van het lesonderwerp. Het onderwerp van de L.O.-les werd 

onderverdeeld in twee categorieën, namelijk interactieve sporten en individuele sporten. Uit 

de resultaten bleek dat leerlingen een hogere score toekenden aan hun autonome motivatie bij 
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interactieve sporten dan bij individuele. Voor behoeftefrustratie werd hoger gescoord door 

leerlingen die een individuele sportles kregen dan door leerlingen die een interactieve sportles 

kregen. Een mogelijke verklaring voor de hogere autonome motivatie bij interactieve sporten 

is dat leerkrachten er beter in slagen tijdens deze lessen behoeftebevredigender les te geven. 

Het is meer voor de hand liggend dat leerlingen een gevoel van verbondenheid zullen krijgen 

bij interactieve sporten, doordat zij bijvoorbeeld leren samenspelen in een voetbalspelvorm, 

dan bij individuele sporten. Dat leerlingen tijdens individuele sporten meer behoeftefrustratie 

aangaven, kan mogelijks verklaard worden doordat je bij individuele sporten nog meer 

geconfronteerd wordt met je eigen sportcapaciteiten. Ben je minder competent in een 

gymnastiek oefening dan kan je dat niet wegsteken door ‘op te lossen’ in een groot team, 

zoals bij voetbal.  Leerlingen kunnen niet kiezen tussen een aanvallende, verdedigende, of 

keeperende functie, er is misschien maar één plint, en daar moeten ze over, terwijl iedereen 

erop staat te kijken. Deze resultaten geven een belangrijk signaal naar de leerkrachten: om 

leerlingen ook bij individuele sporten autonoom te motiveren moet er een meer doordachte 

voorbereiding gebeuren waarbij extra aandacht besteed moet worden aan het voldoen aan hun 

behoeftes.  

 

4.2 Het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en de motivatie 

van de leerlingen (c-path) 

Op basis van eerder onderzoek (Mouratidis et al., 2011; Cox et al., 2008) werd voor het eerste 

model de hypothese gesteld dat gepercipieerd behoefteondersteunend leerkrachtgedrag 

positief zou geassocieerd zijn met autonome motivatie. Deze hypothese werd volledig 

bevestigd. In de huidige studie werden de drie dimensies van behoefteondersteunend 

leerkrachtgedrag volgens de Zelf-Determinatie Theorie, in één enkele schaal bekeken. Eerder 

onderzoek toonde voor zowel autonomie ondersteunend gedrag als voor structuur en voor 

verbondenheidsondersteuning een significant verband met autonome motivatie. Mouratidis et 

al. (2011) toonden aan dat leerlingen die meer autonoom gemotiveerd zijn meer beïnvloed 

worden door een behoefteondersteunende lesgeefstijl. Het bieden van structuur zorgt voor een 

betere kwaliteitsvolle motivatie (Jang et al., 2010). Leerlingen die zich emotioneel gesteund 

voelen door hun leerkracht voelen zich autonomer gemotiveerd (Cox et al., 2008). In de 

huidige studie werd aangetoond dat wanneer leerlingen hun leerkracht als 

behoefteondersteunend percipiëren, ze meer autonome vormen van motivatie rapporteren. 
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Voor het tweede model werd de hypothese gesteld dat behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag 

zou leiden tot gecontroleerde motivatie. Deze hypothese werd bevestigd in de huidige studie. 

Dit strookt met de resultaten van een onderzoek van Reeve en Jang (2006), waarin leerlingen 

die controlerend leerkrachtgedrag percipieerden, meer gecontroleerd gemotiveerd waren. 

 

4.3 Het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en 

behoeftebevrediging of –frustratie (a-path) 

Uit voorgaand onderzoek van Reeve et al. (2006) bleek dat leerkrachten doorheen hun gedrag, 

de bevrediging van de basisbehoeften bij hun leerlingen positief kunnen beïnvloeden door de 

autonomie van de leerlingen te ondersteunen en door een gestructureerd en warm klasklimaat 

aan te bieden (Reeve et al., 2006). Cox et al. (2009) stelden daarnaast vast dat het 

gepercipieerde gedrag van de leerkracht op vlak van verbondenheid samenhangt met de 

bevrediging van de verbondenheidsbehoefte bij de leerlingen. Leerlingen die emotioneel 

gesteund worden door hun leerkracht zouden zich meer geaccepteerd voelen door hun  

klasgenoten, sterkere vriendschapsbanden hebben en een groter gevoel van verbondenheid 

waarnemen. In het onderzoekswerk van Deci et al. (2000; 2002) is overigens meermaals terug 

te vinden dat leerlingen, die een behoefteondersteunende omgeving percipiëren, meer kans 

hebben op het ervaren van competentie (Deci et al., 2000, 2002). Het huidige onderzoek 

bevestigde voorgaande bevindingen en de vooropgestelde hypothese doordat er een 

significant positief verband werd aangetoond tussen gepercipieerde behoefteondersteuning 

van de leerkracht en behoeftebevrediging van de leerlingen.  

Over gepercipieerd behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en behoeftefrustratie (model 2) was 

er in de literatuur echter weinig terug te vinden. Reeve (2006) stelde dat controlerende, 

chaotische en koele leerkrachten eerder behoeftefrustratie zouden uitlokken bij leerlingen. 

Overigens zou een leerklimaat waarin prestatie centraal staat (d.i. performance climate), in 

tegenstelling tot klimaat waarin het beheersen van de leerstof centraal staat (d.i. mastery 

climate), negatief of helemaal niet gerelateerd zijn aan de gepercipieerde behoeftebevrediging 

van de drie psychologische basisbehoeften (Cury et al., 1996; Goudas & Biddle, 1994; 

Sarrazin et al., 2002; Standage et al., 2003). Een ‘performance climate’ is een klasklimaat, 

gecreëerd door de leerkracht, waarbij leerlingen waarnemen dat ze enkel gewaardeerd worden 

in geval van buitengewone prestaties. De leerkracht legt hier enkel nadruk op het resultaat 

terwijl in een ‘mastery climate’ de leerlingen percipiëren dat ze gewaardeerd worden wanneer 

ze persoonlijke vorderingen maken en de leerkracht de nadruk legt op persoonlijke evolutie 
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(Ames, 1992; Goudas & Biddle, 1994). Huidig onderzoek vulde deze bevindingen aan 

doordat er een significant positief verband tussen gepercipieerd behoeftefrustrerend 

leerkrachtgedrag en behoeftefrustratie bij de leerlingen werd gevonden.  

 

4.4 Het verband tussen behoeftebevrediging of –frustratie en motivatie (b-

path) 

Deci et al. (2000) stelden dat bevrediging en frustratie van de drie psychologische 

basisbehoeftes respectievelijk tot autonome motivatie en gecontroleerde motivatie zal leiden. 

Wanneer een leerling autonoom gemotiveerd is, zal hij een hoge betrokkenheid vertonen, 

terwijl een gecontroleerd gemotiveerde leerling eerder storend gedrag zal vertonen tijdens de 

L.O.-les (Deci et al., 2000). Andere onderzoekers vonden dat hoe groter de bevrediging van 

de drie basisbehoeften is, hoe meer autonome motivatie een leerling zal rapporteren 

(Ntoumanis, 2001, 2005; Standage et al., 2003; Standage et al., 2006).  

Bartholomew et al. (2011) vulden deze onderzoeken aan met de bevinding dat wanneer één 

van de drie psychologische basisbehoeften niet ondersteund wordt, dit niet noodzakelijk leidt 

tot een status van behoeftefrustratie. Daarnaast toonden deze onderzoekers aan dat een 

leerling die zich niet direct verbonden voelt met de leerkracht door gebrek aan sympathie, 

daarom niet noodzakelijk gecontroleerd gemotiveerd is (Bartholomew et al., 2011). Het 

huidige onderzoek heeft zich enkel gefocust op de algemene status van behoeftebevrediging 

en behoeftefrustratie en bevestigde de hypothese dat er een significant positief verband is 

tussen enerzijds behoeftebevrediging en autonome motivatie (model 1) en anderzijds tussen 

behoeftefrustratie en gecontroleerde motivatie (model 2). Toekomstig onderzoek kan deze 

verbanden verder gaan uitdiepen door naar de associaties tussen de bevrediging versus 

frustratie van de afzonderlijke behoeften en motivatie te kijken.  

 

Bevestiging op diepgaander vlak van model 1 (behoeftebevrediging – autonome motivatie), 

specifiek voor de behoefte aan competentie, werd gegeven door het onderzoek van Bryan et 

al. (2007). Leerlingen die zich ondersteund voelen in hun behoefte aan competentie zouden 

een hogere intentie vertonen om zich actief te engageren in fysieke activiteit (Bryan et al., 

2007). Autonome motivatie uit zich in termen van positief gedrag en veel onderzoek in de 

literatuur spitst toe op het gedrag of outcomes van de leerlingen omdat dit een eenvoudiger 

meetbaar gegeven is, in tegenstelling tot motivatie. Zo werden de huidige resultaten van 

model 1 tevens bevestigd door onderzoek van Zhang, Solomon en Gu (2012). In dit 
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onderzoek bleek dat hoe competenter leerlingen zich voelen tijdens de L.O.-les, hoe meer ze 

L.O. als een belangrijk, interessant en nuttig schoolvak beschouwen en hoe meer autonomie- 

en competentieondersteuning ze bij de leerkracht vaststellen, hoe groter de kans dat ze zich 

zullen concentreren en moeite zullen doen voor het vak (Zhang et al., 2012). Over het laatste 

aspect van de ZDT, de verbondenheid in de lessen L.O., is er weinig specifiek 

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Cox et al. (2009) legden wel wetenschappelijk 

bewijs voor dat leerlingen, die emotioneel gesteund worden door hun leerkracht, een groter 

gevoel van verbondenheid percipiëren en een hogere autonome motivatie hebben. (Cox et al., 

2009).  

 

In de literatuur is er heel weinig terug te vinden over de link tussen behoeftefrustratie en 

gecontroleerde motivatie of negatieve gedragsstelling van leerlingen (‘dark side’). Uitgaande 

van de resultaten van het huidige onderzoek zou het interessant zijn om dit gevonden 

positieve verband verder uit te diepen zodat leerkrachten een beter inzicht krijgen in hoe 

gecontroleerde motivatie en daarmee eventueel gepaard gaand negatief gedrag bij leerlingen 

tot stand komt. Hoewel het huidige onderzoek slechts een eerste aanzet was om bij te dragen 

aan de bestaande literatuur, in die zin dat het enkel de globale behoeftebevrediging en –

frustratie bekijkt ten opzichte van de motivatie, is dit verband reeds uiterst zinvol in functie 

van aanbevelingen voor de lesgeefpraktijk. Een opdeling van behoeftefrustratie in termen van 

de afzonderlijke behoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie kan nieuwe 

inzichten verschaffen over het negatieve gedrag bij leerlingen.  

 

4.5 De mediërende rol van behoeftefrustratie van de leerlingen op het 

verband tussen het gepercipieerde leerkrachtgedrag en de 

gecontroleerde motivatie (c’-path) 

Behoeftebevrediging en -frustratie speelden in huidig onderzoek een indirecte mediërende rol 

op het verband tussen gepercipieerd leerkrachtgedrag en de motivatie. Voor model 1 werd 

eerder door Cox et al. (2008) een partiële mediërende rol gevonden. In tegenstelling tot 

voorgaande studies (Harter 1978; Nicholls, 1989), vond de studie van Cox en Williams 

(2008) dat de perceptie van het competentiegevoel niet de voornaamste bron van autonome 

motivatie in de les L.O. is. Verbondenheid zou wel een grote rol spelen. Hiertegenover staat 

het onderzoek van Rutten, Boen en Seghers (2012) waarin enkel autonomie en competentie 

een mediërende rol zouden hebben, en verbondenheid helemaal niet. 
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Bovendien rapporteren Cox en Williams (2008) inconsistente resultaten met vorig onderzoek 

(Hollembeak et al., 2005; Standage et al., 2003, 2006). In deze voorgaande studies werd 

vastgesteld dat gevoelens van competentie, autonomie en verbondenheid de relatie tussen 

gepercipieerde leerkrachtondersteuning en autonome motivatie direct medieert.  Daarboven 

vonden deze onderzoekers ook dat behoeftebevrediging de relatie medieerde tussen 

waargenomen democratische en autocratische coachingsstijlen en autonomie-ondersteuning 

en autonome motivatie.  

Dit terwijl het onderzoek van Cox et al. (2008) bewijs leverde dat leerlingen hun perceptie 

van mastery climate en leerkrachtondersteuning direct gerelateerd is aan hun motivatie tijdens 

de L.O.-lessen.  

De hypothese, dat behoeftebevrediging en –frustratie een direct mediërende rol zou spelen op 

de relatie tussen het al dan niet gepercipieerd behoefteondersteunend leerkrachtgedrag en 

motivatie van de leerlingen (gebaseerd op onderzoek van Hollembeak et al. (2005) en 

Standage et al. (2003; 2006), werd in het huidige onderzoek niet bevestigd.  De resultaten die 

eerder in de literatuur gevonden werden spreken niet enkel elkaar, maar ook de huidige 

bevindingen tegen. Geen enkel onderzoek sprak voordien over een indirecte mediërende rol 

zoals gevonden werd in de huidige studie.   

 

4.6 Kritische bedenkingen en richtlijnen voor verder onderzoek 

 

Zoals eerder aangehaald in de discussie heeft het huidige onderzoek zich enkel gericht op een 

algemene status van behoeftebevrediging of –frustratie zonder daarbij een opdeling te maken 

tussen de drie afzonderlijk psychologische basisbehoeften. Afgaand op de gepubliceerde 

literatuur wordt echter voornamelijk onderzoek gedaan naar de drie basisbehoeften 

afzonderlijk waardoor elke vergelijking tussen eerder onderzoek en de huidige studie niet 

volledig correct is.  

In de huidige studie werd de ‘dark side’, namelijk het verband tussen behoeftefrustrerend 

leerkrachtgedrag, behoeftefrustratie en gecontroleerde motivatie ook nagegaan. Dit geeft een 

vernieuwende kijk op het onderzoek naar motivatie in de lessen L.O. Hierop kan in de 

toekomst dieper ingegaan worden door van behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag de perceptie 

van de leerkracht te vergelijken met die van de leerlingen zoals eerder voor 

behoefteondersteunend leerkrachtgedrag reeds gedaan werd (Mouratidis et al., 2011; Hein et 

al., 2012). Daarnaast zou het ook interessant zijn om objectieve metingen hier in op te nemen 
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en deze derde bron van informatie te vergelijken met de rapportages door de leerkracht en de 

leerlingen. De huidige studie en de weinige studies die zich verdiepten in controlerend 

leerkrachtgedrag zijn namelijk enkel gebaseerd op zelfrapportage van de leerlingen over het 

gepercipieerde leerkrachtgedrag. 

Het huidige onderzoek kon dankzij een gevarieerde leerlingensteekproef wel al het verschil in 

perceptie tussen leerlingen onderling in rekening brengen. Zo werd er een interessant verschil 

gevonden tussen de motivatie van jongens en meisjes. Verklaringen hiervoor zijn echter nog 

heel uiteenlopend en vereisen extra onderzoek. Dat ASO, BSO en TSO leerlingen niet 

verschillend scoren op motivatie is een verrassend resultaat. Hier moet echter de kritische 

bedenking gemaakt worden dat slechts 9,1% van de onderzoeksgroep uit het BSO kwam, 

waardoor de resultaten binnen die onderwijsvorm minder veralgemeenbaar zijn voor de 

populatie BSO leerlingen. 

 

4.7 Conclusie 

In deze studie werd aangetoond dat leerlingen meer autonome motivatie zouden vertonen 

wanneer ze hun leerkracht als meer behoefteondersteunend percipiëren en tevens meer 

behoeftebevrediging ervaren. Overigens is er evidentie gevonden voor een indirecte rol van 

behoeftebevrediging en behoeftefrustratie in het verband tussen percepties van 

leerkrachtgedrag en motivatie. Binnen de zogenaamde ‘dark side’ van ZDT bleken zowel 

behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag als behoeftefrustratie in een positief verband te staan 

met gecontroleerde motivatie. Ook werd een positief verband gevonden tussen 

behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en behoeftefrustratie. 

 

De huidige studie leverde een significante bijdrage aan de bestaande literatuur door niet alleen 

te focussen op percepties van behoefteondersteunend leerkrachtgedrag, maar ook op 

percepties van behoeftefrustrerend leerkrachtgedrag en het verband met de 

behoeftebevrediging versus –frustratie en de motivatie van de leerlingen. De resultaten geven 

een duidelijk signaal naar verder onderzoek gericht op deze ‘dark side’. Daarnaast zou ook 

verder onderzoek naar verschil in motivatie afhankelijk van het geslacht van leerkracht en 

leerlingen en afhankelijk van de onderwijsvorm en lesonderwerp verrijkende informatie 

geven over hoe de leerkracht L.O. zich optimaal kan aanpassen aan de noden van elke leerling 

afzonderlijk om tot autonoom gemotiveerde leerlingen te komen. Het zou tevens interessant 

zijn om objectieve metingen van leerkrachtgedrag te implementeren en deze resultaten te 
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vergelijken met de huidige bevindingen om de mate van convergentie tussen gepercipieerd 

leerkrachtgedrag door de leerkracht zelf en de leerlingen na te gaan.  

Interventiestudies hebben in het verleden aangetoond dat een interventieprogramma effectief 

kan zijn om voordelen als een stijging van autonome motivatie en behoeftebevrediging bij 

leerlingen te bewerkstelligen. Als aanvulling op deze interventietraining heeft huidig 

onderzoek aangetoond dat het niet alleen belangrijk is om een behoefteondersteunende 

lesgeefstijl te trainen, maar ook om het controlerende gedrag te leren minimaliseren. Het is 

namelijk zo dat zelfs wanneer leerlingen slechts sporadisch worden blootgesteld aan een 

controlerende lesgeefstijl, deze leerlingen meer behoeftefrustratie zouden ondervinden en dat 

ze een meer gecontroleerde vorm van motivatie zouden vertonen (De Meyer et al., in revisie). 

In verder onderzoek over de ‘dark side’ kan een beter zicht geleverd worden op het 

controlerend leerkrachtgedrag door de 3 dimensies van de dark side onder de loep te nemen. 

Zo kan achterhaald worden in welke mate deze 3 dimensies afzonderlijk, doorslaggevend 

blijken te zijn naar behoeftefrustratie en gecontroleerde motivatie toe.   
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 

 
 
 
 
 

Gent, oktober 2012 

Geachte directie, 

Beste leerkrachten,  

 

 

Tijdens de les Lichamelijke Opvoeding (L.O.) krijgen leerkrachten steeds vaker te kampen 

met een dalende motivatie bij hun leerlingen. In het kader van het motivatieonderzoek dat 

momenteel loopt aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit 

Gent zijn we dan ook geïnteresseerd in het gedrag en de beleving van leerlingen tijdens de 

les Lichamelijke Opvoeding. Vanuit het theoretisch oogpunt van de Zelf-Determinatie Theorie 

(ZDT) wordt verondersteld dat de meest optimale vorm van motivatie bereikt wordt wanneer 

leerlingen zich voldaan voelen in hun psychologische basisbehoeften, namelijk de behoefte 

aan autonomie (vb. gevoelens van vrijheid en keuze), competentie (vb. gevoel van 

doeltreffendheid) en verbondenheid (vb. zich verbonden voelen met anderen). Concreet 

willen we in onze studie nagaan in welke mate leerlingen zich bevredigd voelen in hun 

behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid en in welke mate deze 

behoeftebevrediging gerelateerd is aan hun motivatie tijdens de les Lichamelijke Opvoeding. 

Hiervoor zoeken wij op zoek naar secundaire scholen die bereid zijn om deel te nemen aan 

een vragenlijstenstudie dat uit twee meetmomenten zal bestaan. Meer informatie hierover 

vindt u in de bijlage. 

 

Aangezien de promotie van optimale motivatie voor het vak L.O. tijdens de middelbare 

schoolleeftijd kan bijdragen tot de wil om er een gezonde en actieve levensstijl op na te 

houden als volwassene, hopen wij te kunnen rekenen op uw medewerking voor dit 

onderzoek.  

 

Met dank bij voorbaat. 

Hoogachtend,  

 

Prof. Dr. Leen Haerens 

Drs. Nathalie Aelterman 

Masterproefstudenten: Jolien Maes & Siegried Robben 
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 

 

 

Toelichting onderzoek 

 
Deze studie omvat een vragenlijstonderzoek, waarbij leerlingen op twee meetmomenten 

zullen gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Het eerste meetmoment zal plaatsvinden 

tijdens of na een theorieles. Hierbij worden de leerlingen een korte vragenlijst van 20 items 

voorgelegd. Tijdens het tweede meetmoment, dat zal plaatsvinden meteen aansluitend op 

een L.O.-les, zullen zowel de leerlingen als de L.O.-leerkracht gevraagd worden om een 

vragenlijst in te vullen over de voorbije L.O.-les. Dit zal ongeveer een 20 à 25 minuten in 

beslag nemen. De doelgroep voor deze studie zijn leerlingen van de 2de en 3de graad 

secundair onderwijs. Het zou optimaal zijn mocht het tweede meetmoment kunnen 

plaatsvinden na een L.O.-les waarin een balsport werd onderwezen. Dit is echter geen 

noodzaak.  

Leerlingen en leerkrachten zullen gevraagd worden een schriftelijke toestemming te 

ondertekenen voor deelname aan het onderzoek. Bovendien zullen de leerlingen een 

informatiebrief meekrijgen voor hun ouders, waarin het onderzoek wordt toegelicht en waarin 

wordt aangegeven dat het invullen van de vragenlijst volledig anoniem zal gebeuren en de 

gegevens louter wetenschappelijke doeleinden zullen dienen. Ouders die zich niet akkoord 

verklaren met de deelname van hun zoon/dochter aan de studie, kunnen het ondertekende 

document aan ons terug bezorgen of contact opnemen met de verantwoordelijke 

onderzoeker, waarop de vragenlijst van de betrokken leerling onmiddellijk wordt vernietigd.  

 
Wij willen er u graag nog op wijzen dat het onderzoek volledig kosteloos is. Na afloop 

ontvangt u – indien u dat wenst - een rapport met de resultaten van de metingen van het 

onderzoek. 

 

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kan u ten allen tijde contact 

opnemen op het nummer 09/264 86 33 of via e-mail Nathalie.Aelterman@UGent.be  
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 
 
 
 
 
 
In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van de metingen van de studie.  
 

 

September – Oktober 2012 

Telefonisch of persoonlijk contact  

(door Jolien Maes en/of Siegried Robben) 

- Vastleggen 2 meetmomenten 

- Informed consent leerkracht 

 

Oktober 2012 

Meetmoment 1 (tijdens of na theorieles): 

- Vragenlijst voor leerlingen (ca. 20 items) 

 

 

November – December 2012 

Meetmoment 2 (aansluitend op L.O.-les):  

- Vragenlijst voor leerlingen en leerkracht (ca. 20 à 25 min.) 
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BIJLAGE 2: Informed consent leerlingen
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 

 

 

 
 

Informatiebrief voor ouders en leerlingen 

 

Beste ouder(s), beste leerling,  

 

Iedereen weet intussen hoe belangrijk het is dat leerlingen gemotiveerd zijn voor de les 

Lichamelijke Opvoeding (L.O.). Optimale motivatie voor L.O. leidt immers tot een hogere 

fysieke activiteitsgraad, zowel tijdens de les als daarbuiten (Aelterman et al., 2012; Haerens 

et al., 2010). Daarnaast kunnen leerlingen via de lessen L.O. aangezet worden om een 

gezonde en actieve levensstijl na te streven, die kan behouden worden tot op volwassen 

leeftijd.  

 

In ons onderzoek zijn we geïnteresseerd in het gedrag en de beleving (met nadruk op de 

motivatie) van leerlingen tijdens de lessen L.O. Op basis van ons onderzoek wensen wij 

motivationele aanbevelingen te formuleren voor leerkrachten om bij te dragen tot de 

promotie van een gezonde en actieve levensstijl. 

 

In het kader van deze studie hebben wij verschillende scholen in Vlaanderen om hun 

medewerking gevraagd om een aantal metingen te verrichten. De school van uw 

zoon/dochter was bereid om mee te werken.  

 

Omdat we vanuit de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent, 

samen met de directie en leerkrachten op de school van uw zoon/dochter begaan zijn met de 

kwaliteit van de lessen L.O., hopen wij ook op uw medewerking.  

 

Procedure 

Tijdens dit schooljaar zullen we op twee tijdstippen (oktober – november 2012) in de school 

van uw zoon/dochter langskomen. Tijdens het eerste meetmoment zal uw zoon/dochter 

gevraagd worden om een vragenlijst van een 20-tal items in te vullen over zijn/haar 

algemene motivatie voor het vak L.O.  Bij tweede meetmoment zal uw zoon/dochter meteen 

na afloop van een L.O.-les een vragenlijst voorgelegd worden die peilt naar zijn/haar 

beleving van de voorbije les. Dit zal vermoedelijk zo’n 15 à 20 minuten in beslag nemen.  

 

Deelname en beëindiging 

De deelname aan deze studie gebeurt op vrijwillige basis. Uw zoon/dochter kan weigeren om 

deel te nemen, of hij/zij kan zich ten allen tijde om eender welke reden terugtrekken uit de 

studie. De metingen houden geen enkel risico in voor de gezondheid van uw zoon/dochter, 

noch voor die van de leerkracht. De deelname aan het onderzoek is kosteloos. Voor het 

welslagen van de studie is het uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen van de klas 

de vragenlijst invullen.  

 

  



 
 

 

57 
 

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid 

Indien u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen de gegevens die tijdens 

deze studie worden verzameld vertrouwelijk behandeld worden. Het invullen van beide 

vragenlijsten zal volledig anoniem gebeuren en de leerkrachten kunnen de antwoorden van 

uw zoon/dochter niet inkijken. De gegevens zullen geanalyseerd en gepubliceerd worden in 

het kader van wetenschappelijk onderzoek. 

 

Contactpersoon 

Indien u aanvullende informatie wenst over de studie, kan u in de loop van de studie op elk 

ogenblik contact opnemen met Nathalie Aelterman. 

+32(0)9 264 86 33 of Nathalie.Aelterman@UGent.be.  

 

Schriftelijke toestemming 

ENKEL indien de informatiebrief voor leerlingen en ouders met als voettekst ‘Informed 

consent ouders/leerlingen dd. 25-09-2012’ hebt gelezen en NIET akkoord gaat met de 

inhoud van het document, dient u dit document (zie laatste pagina) via de leerkracht 

Lichamelijke Opvoeding van uw zoon/dochter aan ons terug te bezorgen of contact met ons 

op te nemen via Nathalie.Aelterman@Ugent.be 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Nathalie.Aelterman@UGent.be
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 

 

 

 

Toestemmingsformulier  

 

In te vullen door één van de ouders of voogd indien u NIET akkoord gaat met de deelname 

van uw zoon/dochter aan de studie. Wanneer wij dit toestemmingsformulier niet ondertekend 

van u ontvangen, gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met de deelname van uw 

zoon/dochter aan de studie.  

 

Ik heb het document “Informatiebrief voor ouders en leerlingen” gelezen en er een kopie van 

gekregen.  

 

Ondergetekende (vader/moeder/voogd),  

 

………………………………………………………………… (naam + voornaam),  

 

ouder/voogd van (zoon/dochter) 

 

………………………………………………………………… (naam + voornaam) 

 

gaat NIET akkoord dat zijn/haar zoon/dochter deelneemt aan dit onderzoek. 

 

 

 

School van uw zoon/dochter: ……………………………………………………………………… 

 

Klas van uw zoon/dochter: ………………… 

 

Datum  …../…../….. 

 

 

Handtekening van de vader/moeder/voogd 

 

 

…………………………………………
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BIJLAGE 3: Informed consent leerkrachten
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 

 

 

 
Informatiebrief voor leerkrachten Lichamelijke Opvoeding 

 
Beste leerkracht,  

 
Allereerst willen wij u bedanken dat u bereid bent om mee te werken aan ons onderzoek .  

 

Als leerkracht Lichamelijke Opvoeding (L.O.) krijgen we steeds vaker te kampen met een 

dalende motivatie bij onze leerlingen. In het kader van het motivatieonderzoek dat 

momenteel loopt aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit 

Gent zijn we dan ook geïnteresseerd in het gedrag en de beleving van leerlingen tijdens de 

les Lichamelijke Opvoeding. Vanuit het theoretisch oogpunt van de Zelf-Determinatie Theorie 

(ZDT) wordt verondersteld dat de meest optimale vorm van motivatie bereikt wordt wanneer 

leerlingen zich voldaan voelen in hun psychologische basisbehoeften, namelijk de behoefte 

aan autonomie (vb. gevoelens van vrijheid en keuze), competentie (vb. gevoel van 

doeltreffendheid) en verbondenheid (vb. zich verbonden voelen met anderen). Concreet 

willen we in onze studie nagaan in welke mate leerlingen zich bevredigd voelen in hun 

behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid en in welke mate deze 

behoeftebevrediging gerelateerd is aan hun motivatie tijdens de les Lichamelijke Opvoeding. 

 

Deze studie omvat een vragenlijstonderzoek, waarbij leerlingen op twee meetmomenten 

zullen gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Het eerste meetmoment zal plaatsvinden 

tijdens of na een theorieles. Hierbij worden de leerlingen een korte vragenlijst van 20 items 

voorgelegd. Tijdens het tweede meetmoment, dat zal plaatsvinden meteen aansluitend op 

een L.O.-les, zullen zowel de leerlingen als de L.O.-leerkracht gevraagd worden om een 

vragenlijst in te vullen over de voorbije L.O.-les. Dit zal ongeveer een 20 à 25 minuten in 

beslag nemen. De doelgroep voor deze studie zijn leerlingen van de 2de en 3de graad 

secundair onderwijs.  

 

Procedure 

Voorafgaand aan het eigenlijke meetmoment wordt een eerste persoonlijk contact gepland 

waar de praktische kant van het onderzoek mondeling wordt toegelicht. Tevens worden in 

samenspraak met uzelf het volgende meetmoment vastgelegd. Op dit vastgelegde 

meetmoment zal u gevraagd worden om de les 20 à 25 minuten eerder te beëindigen, zodat 

uzelf en de leerlingen over voldoende tijd kunnen beschikken om de vragenlijsten in te 

vullen. Masterproefstudenten Siegried Robben en Jolien Maes zullen contact met u 

opnemen en de dataverzameling begeleiden en opvolgen.  

 

Deelname en beëindiging 

De deelname aan deze studie gebeurt op vrijwillige basis. U kunt weigeren om deel te 

nemen aan de studie, of u kunt zich ten allen tijde om eender welke reden terugtrekken uit 

de studie. De metingen houden geen enkel risico in voor de gezondheid van de leerlingen, 

noch voor die van de leerkracht. De deelname aan het onderzoek is kosteloos. 
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid 

Indien u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen de gegevens die tijdens 

deze studie worden verzameld vertrouwelijk behandeld worden. De gegevens zullen 

geanalyseerd en gepubliceerd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek.  

 

Verzekering 

De waarschijnlijkheid dat u door deelname aan deze studie enige schade oploopt, is extreem 

laag. Indien dit toch zou voorkomen, wat echter zeer zeldzaam is, werd er een verzekering 

afgesloten conform de Belgische wet van 7 mei 2004, die dit risico dekt.  

 

Contactpersoon 

Indien u aanvullende informatie wenst over de studie, of in de loop van de studie vragen, 

opmerkingen en/of suggesties hebt, kan u op elk ogenblik telefonisch contact opnemen met 

Nathalie Aelterman +32(0)9 264 86 33 of via e-mail Nathalie.Aelterman@UGent.be.  

 

mailto:Nathalie.Aelterman@UGent.be
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 
 

 
 

Toestemmingsformulier 

 

Ik heb het document “Informatiebrief voor leerkrachten Lichamelijke Opvoeding” gelezen en 

er een kopie van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en stem ook in deel 

te nemen aan deze studie. Ik ben door de onderzoeker ingelicht over de aard van het 

onderzoek en neem volledig uit vrije wil deel.  

 

Ik ben ervan op de hoogte dat ik na afloop van een L.O.-les zal gevraagd worden een 

vragenlijst in te vullen.  

 

Ik geef de toestemming om de gegevens anoniem op te nemen in een onderzoeksbestand 

en te gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. Alle informatie blijft vertrouwelijk en 

wordt onder geen enkel beding doorgegeven aan derden. Ik kan mijn deelname op elk 

moment om eender welke reden stopzetten.  

 

 

Naam van de leerkracht:………………………………………………………………………..  

e-mailadres: …………………………………………………………………………………….. 

telefoonnummer: ……………………………………………………………………………….. 

Datum: ………/………/ 2012   

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

Leerkracht       Verantwoordelijke onderzoeker 
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BIJLAGE 4: persoonlijke gegevens van leerkracht
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VRAGENLIJST VOOR DE LEERKRACHT 

 

Beste leerkracht, 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bereidwilligheid om deel te nemen aan ons onderzoek. Hieronder 

worden een aantal demografische gegevens bevraagd. Uiteraard blijft deze informatie vertrouwelijk. 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Nathalie.Aelterman@Ugent.be 

(09/264.86.33).  

 

Naam en voornaam  

 

Datum van vandaag …./…./…….. 

Geslacht  man           vrouw 

Leeftijd …… jaar 

Aantal jaar ervaring als leerkracht LO …… jaar 

 

Lesonderwerp van deze les  

Aantal leerlingen in deze klas  

 

Diploma 
□ Regent of Professioneel Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding 

□ Licentiaat of Master in de Lichamelijke Opvoeding 

□ Andere:………………………………………………………………… 
 

Uw contactgegevens 

School  

Stad  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

 

*Indien u ‘ja’ antwoordde, gelieve uw e-mailadres op te geven, zodat we u een verslag met de resultaten kunnen 

bezorgen

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek?*  ja           neen 

mailto:Nathalie.Aelterman@Ugent.be
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BIJLAGE 5: Vragenlijst leerlingen
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VRAGENLIJST VOOR DE LEERLINGEN 

 

Beste leerling,  

 

Hierna volgen een aantal vragen over de afgelopen L.O.-les. Het is belangrijk dat alle vragen worden 

ingevuld. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Alle informatie die je hierna geeft, blijft uiteraard 

vertrouwelijk en wordt enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt.  

 

 

Naam en voornaam  

 

Datum van vandaag ……/…../…………. 

Geslacht  man           vrouw 

Geboortedatum ……/…../…………. 

Leeftijd …… jaar 

Studiejaar  

Klas  

 

Studierichting 
□ ASO 

□ TSO 

□ BSO 

□ KSO 

□ Andere:………………………………………………………………… 

 

School  

Naam L.O.-leerkracht  

 

 

 

 

 

Onderstaande uitspraken peilen naar jouw redenen waarom je tijdens de afgelopen L.O.-les 

meewerkte. 

Duid voor elke uitspraak aan in welke mate elk van volgende rederen voor jou gelden. 
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1 2 3 4 5 

Helemaal niet 

waar 
Eerder niet waar 

Soms waar, soms 

niet waar 
Eerder waar Helemaal waar 

Ik werkte mee tijdens de afgelopen L.O.-les omdat… 1 2 3 4 5 

1. Anderen me anders minder zouden waarderen.      

2. Ik me zou schamen indien ik het niet zou doen.      

3. Ik de voordelen van deze L.O.-les inzag.      

4. Ik deze L.O.-les leuk vond.      

5. Ik zie eigenlijk niet in waarom dergelijke L.O.-les deel uitmaakt 
van het lessenpakket.  

     

6. Anderen me dan pas graag hebben.      

7. Ik me anders een mislukkeling zou voelen.      

8. Omdat ik dit persoonlijk belangrijk vind.       

9. Ik zie niet in waarom ik moeite zou gedaan hebben tijdens de 
afgelopen L.O.-les. 

     

10. Ik genoot van deze L.O.-les.      

11. Ik anders kritiek zou krijgen.      

12. Ik zien het nut van de afgelopen L.O.-les les niet in.       

13. Ik mezelf moest bewijzen.       

14. Ik deze L.O.-les persoonlijk zinvol vond.       

15. Ik deze L.O.-les aangenaam vond.      

16. Anderen me tijdens de les onder druk zetten.       

17. Ik dan pas tevreden kon zijn.       

18. Ik plezier en voldoening haalde uit deze L.O.-les.      

19. Ik vond deze L.O.-les eigenlijk tijdverspilling.      

20. Ik mezelf ten volle kon vinden in het nut van deze L.O.-les      
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De volgende uitspraken gaan over je gevoelens tijdens de afgelopen L.O.-les. Geef voor elke 

uitspraak aan in welke mate de uitspraak waar is voor jou.  

 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet 

waar 
Eerder niet waar 

Soms waar, soms 

niet waar 
Eerder waar Helemaal waar 

Tijdens de afgelopen les L.O…. 1 2 3 4 5 

1. Had ik een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik 
deed. 

     

2. Voelde ik me uitgesloten uit de groep waar ik bij wilde horen.       

3. Voelde ik me gedwongen om veel oefeningen te doen waar ik 
zelf niet voor zou kiezen.  

     

4. Had ik ernstige twijfels of ik oefeningen wel goed kon doen.      

5. Voelde ik me nauw verbonden met klasgenoten die belangrijk 
voor me zijn. 

     

6. Had ik het gevoel dat de oefeningen aansloten bij wat ik zelf zou 
willen. 

     

7. Voelde ik me onzeker over mijn vaardigheden.      

8. Had ik de indruk dat de klasgenoten waarmee ik tijd doorbracht 
een hekel aan me hadden. 

     

9. Had ik er vertrouwen in dat ik de oefeningen goed kon doen.      

10. Voelde ik me verplicht om te veel oefeningen te doen.       

11. Voelde ik dat de klasgenoten waar ik om geef, ook geven om 
mij. 

     

12. Voelde ik me in staat om mijn doelen te bereiken.       

13. Had ik het gevoel dat de manier waarop ik les kreeg, was zoals 
ik zelf ook wil. 

     

14. Voelde ik dat de relaties die ik met klasgenoten had slechts 
oppervlakkig waren. 

     

15. Voelde ik me bekwaam in wat ik deed.      

16. Voelde ik me onder druk gezet om bepaalde dingen te doen.      

17. Voelde ik me teleurgesteld in veel van mijn prestaties.      

18. Voelde ik me verbonden met de klasgenoten die om mij geven 
en waar ik ook om geef.  
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1 2 3 4 5 

Helemaal niet 

waar 
Eerder niet waar 

Soms waar, oms 

niet waar 
Eerder waar Helemaal waar 

19. Voelden de meeste oefeningen en opdrachten die ik deed aan 
alsof ‘ze moesten’. 

     

20. Voelde ik dat ik moeilijke taken met succes kon voltooien.      

21. Had ik het gevoel dat klasgenoten die belangrijk voor zijn koud 
en afstandelijk waren tegen mij. 

     

22. Voelde ik dat wat we deden in de les me oprecht interesseerde.      

23. Voelde ik me als een mislukkeling omwille van de fouten die ik 
maakte. 

     

24. Had ik een warm gevoel bij klasgenoten waarmee ik tijd 
doorbracht.  

     

 

Hieronder volgen uitspraken die handelen over de manier of stijl van lesgeven van de leerkracht 

tijdens de afgelopen L.O.-les. Geef voor elke uitspraak aan in welke mate de uitspraak waar is voor 

jou. 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet 

waar 
Eerder niet waar 

Soms waar, soms 

niet waar 
Eerder waar Helemaal waar 

Tijdens de afgelopen les L.O…. 1 2 3 4 5 

1. Gaf de leerkracht me veel keuze over hoe ik oefeningen kon 
aanpakken 

     

2. Luisterde de leerkracht naar mijn ideeën      

3. Was de leerkracht minder vriendelijk tegen mij als ik de dingen 
niet op zijn/haar manier zag 

     

4. Mocht de leerkracht me graag      

5. Probeerde de leerkracht mij voortdurend te veranderen      

6. Was het alsof de leerkracht mij altijd zei wat ik moest doen      

7. Liet de leerkracht mij kiezen hoe ik bepaalde oefeningen wilde 
aanpakken 

     

8. Was de leerkracht echt met mij begaan      

9. Luisterde de leerkracht naar mijn mening      

10. Maakte de leerkracht dat ik me schuldig voelde als ik hem/haar 
teleurgesteld had 

     

 



 

70 
 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet 

waar 
Eerder niet waar 

Soms waar, soms 

niet waar 
Eerder waar Helemaal waar 

11. Legde de leerkracht uit hoe ik de dingen die we tijdens de les 
L.O. leren kan gebruiken 

     

12. Kende de leerkracht mij goed      

13. Gaf de leerkracht vaak kritiek op hoe ik de dingen doe tijdens de 
les 

     

14. Trad de leerkracht streng op als ik hem/haar teleurgesteld had      

15. Legde de leerkracht uit waarom wat ik doe tijdens de les L.O. 
belangrijk voor mij is 

     

16. Maakte de leerkracht me duidelijk wat hij/zij van mij verwacht      

17. Begreep de leerkracht mij gewoon niet      

18. Praatte de leerkracht niet meer met mij als ik hem/haar 
teleurgesteld had 

     

19. Toonde de leerkracht mij andere manieren om problemen op te 
lossen, wanneer ik deze niet kon oplossen 

     

20. Reageerde de leerkracht telkens anders, wanneer ik iets 
verkeerds deed 

     

21. Trok de leerkracht voldoende tijd uit voor mij      

22. Zei de leerkracht wat hij/zij van mij verwacht tijdens de les L.O.      

23. Veranderde de leerkracht voortdurend zijn/haar manier van doen 
tegenover mij 

     

24. Toonde de leerkracht hoe ik zelfstandig problemen kan oplossen      

25. Onderbrak de leerkracht me vaak      

26. Liet de leerkracht duidelijk merken dat hij/zij zich persoonlijk 
gekwetst voelde als ik niet voldeed aan zijn/haar verwachtingen 

     

27. Praatte de leerkracht vaak met mij      

28. Ging de leerkracht na of ik klaar was voordat hij/zij aan iets 
nieuws begon 

     

29. Kon ik vertrouwen op de leerkracht      

30. Ging de leerkracht pas verder als hij/zij merkte dat ik de oefening 
beheers 

     

31. Kon ik niet rekenen op de leerkracht als ik hem/haar nodig had      
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Ook onderstaande uitspraken gaan over de manier of stijl van lesgeven van de leerkracht tijdens 

de afgelopen L.O.-les. Geef voor elke uitspraak aan hoe vaak het is voorgevallen.  

 

1 2 3 4 5 

Nooit Af en toe Soms Vaak Voortdurend 

Tijdens de afgelopen les L.O…. 1 2 3 4 5 

1. Stelde de leerkracht vragen over onze interesses, problemen, 
waarden of wensen. 

     

2. Riep en bulderde de leerkracht.      

3. Gaf de leerkracht ons weining aandacht.      

4. Bood de leerkracht keuzemogelijkheden aan.      

5. Verloor de leerkracht tijd met het herorganiseren van groepen, 
materiaal en/of het verplaatsen van de opstelling. 

     

6. Gaf de leerkracht ons de gelegenheid om te ondervinden, te 
experimenteren, te oefenen/werken en problemen op te lossen 
zonder dat hij/zij ons bijstuurde.  

     

7. Was de leerkracht geïrriteerd, verloor hij/zij zijn/haar geduld.      

8. Ging de leerkracht op een onaangeneme manier met ons om.      

9. Bood de leerkracht een specifieke uitleg voor gemaakte 
afspraken of voor het uitvoeren van bepaalde taken of 
opdrachten. 

     

10. Liet de leerkracht chaos en waonorde toe, liet hij/zij ons onze 
gang gaan. 

     

11. Gaf de leerkracht een overzicht van wat er in de les aan bod zou 
komen en hoe de les opgebouwd zou zijn.  

     

12. Gaf de leerkracht duidelijke mondelinge instructies.      

13. Oefende de leerkracht macht uit, waarbij hij/zij ons onderbrak en 
ons respect opeiste.  

     

14. Hield de leerkracht toezicht op het consequent naleven van de 
mondelinge instructies. 

     

15.   Was de leerkracht onvriendelijk, onaardig en koud.      

16.   Bood de leerkracht variatie in of binnen de oefeningen.      

17. Gebruikte de leerkracht differentiatie, d.w.z. oefeningen met een 
verschillende moeilijkheidsgraad naargelang de mogelijkheden 
van verschillende (groepen) leerlingen. 
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1 2 3 4 5 

Nooit Af en toe Soms Vaak Voortdurend 

18. Gebruikte de leerkracht een controlerende taal en bevelen.      

19. Gebruikte de leerkracht een onlogische, onsamenhangende 
opbouw binnen de opwarming en/of oefeningen of in de 
overgang tussen oefeningen. 

     

20. Bood de leerkracht (los van de instructies) werkpunten en tips 
gedurende de oefeningen. 

     

21. Gaf de leerkracht positieve feedback.      

22. Zette de leerkracht ons onder druk door in te spelen op ons 
zelfwaardegevoel of op onze schuld- en schaamtegevoelens. 

     

23. Moedigde de leerkracht ons aan om vol te houden.      

24. Gebruikte de leerkracht leerlingen als positieve rolmodellen.      

25. Bood de leerkracht hulp aan tijdens de oefeningen.      

26. Sprak de leerkracht ons aan bij de voornaam.      

27. Was de leerkracht afstandelijk of zakelijk.       

28. Gaf de leerkracht afbrekende kritiek op ons indien we niet 
handelden zoals van hem/haar verwacht wordt. 

     

29. Was de leerkracht fysiek nabij, stond hij/zij dicht bij ons.      

30. Was de leerkracht geestdriftig en werkte hij/zij 
enthousiasmerend. 

     

31. Stopte de leerkracht energie in de les en/of deed hij/zij mee met 
ons. 

     

32. Was de leerkracht bezig met andere zaken dan het 
lesonderwerp. 

     

33. Probeerde de leerkracht zich in te leven in ons perspectief, was 
hij/zij empatisch. 
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1 2 3 4 5 

Nooit Af en toe Soms Vaak Voortdurend 

34. Liet de leerkracht geen inbreng van ons toe of reageerde hij/zij 
negatief op onze inbreng. 

     

35. Had de leerkracht aandacht voor wat we zeiden.      

36. Deed de leerkracht de oefeningen voor, stond hij/zij model voor 
de leerlingen. 

     

37. Kende de leerkracht onze namen niet.       

38. Gebruikte de leerkracht leerlingen als negatieve rolmodellen.       

 

De uitspraken hieronder peilen naar jouw gedachten, gevoelens en gedrag tijdens de afgelopen 

L.O.-les. Geef voor elke uitspraak aan in welke mate de uitspraak op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet 

waar 
Eerder niet waar 

Soms waar, soms 

niet waar 
Eerder waar Helemaal waar 

Tijdens de afgelopen les L.O…. 1 2 3 4 5 

1. Had ik soms de neiging om de regels van de leerkracht te 
overtreden. 

     

2. Had ik soms de neiging om net het omgekeerde te doen van wat 
de leerkracht verwachtte van mij. 

     

3. Was ik het soms oneens met de leerkracht en wou ik liever mijn 
eigen zin doen. 

     

4. Dacht ik er soms over dat wat de leerkracht me vroeg vierkant 
naast me neer te leggen. 

     

5. Wou ik de leerkracht op sommige punten tegenspreken.      

6. Had ik soms de neiging om te rebelleren tegen dat wat de 
leerkracht ons vroeg te doen. 

     

7. Als de leerkracht iets vroeg om te doen waar ik geen zin in had, 
had ik soms de neiging om het omgekeerde te doen.   

     

8. Ik had geen boodschap aan wat de leerkracht vroeg te doen: ik 
had liever mijn eigen goesting gedaan.  
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 1 2 3 4 5 

1. Hetgeen we vandaag deden in de L.O.-les vond ik stom.      

2. Hetgeen de leerkracht mij vroeg om te doen vond ik belachelijk.      

 

Ook de volgende uitspraken handelen over je gedrag tijdens de afgelopen L.O.-les. 

 0 1 2 3 

Nooit Soms Matig tot vaak Altijd 

 

Tijdens de voorbije les L.O…. 0 1 2 3 

1. Had ik mijn aandacht bij de les     

2. Deed ik moeite om energie in de oefeningen te steken     

3. Stelde ik vragen over de oefeningen     

4. Gaf ik niet snel op tijdens een uitdagende taak     

5. Had ik het naar mijn zin, beleefde ik plezier aan de les     

 

 

 

 

 

Bedankt voor je deelname aan ons onderzoek!
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