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Validatie van een meetinstrument voor het motivationeel
klimaat in de les LO
Weeldenburg, G.1,2,  Borghouts, L. 1, Slingerland, M.1 & 
Vos, S. Berkel1,3

1 Lectoraat Move to Be, Fontys Sporthogeschool, Eindhoven, 2 Lectoraat Sportpedagogiek, Zwolle, 
3 Technische Universiteit, Eindhoven.la, Zwolle

Om de leerprocessen van leerlingen binnen de les LO te optimaliseren dient de docent 

zorg te dragen voor een leerklimaat dat (fysiek en emotioneel) veilig, stimulerend en 

daarmee motiverend is. In lessen waar leerlingen in heterogene groepen actief zijn met 

spel(sport)activiteiten is dit niet vanzelfsprekend. Door het competitieve karakter van dit 

soort activiteiten bestaat het risico op het ontstaan van een ‘performance (ego) climate’. 

Een klimaat dat het leerproces van de leerling negatief kan beïnvloeden (Standage et al., 

2003). Aangezien er op dit moment in de Nederlandse context geen instrumenten 

beschikbaar zijn om het klimaat tijdens de lessen LO in kaart te brengen, is het doel van 

deze studie een instrument te ontwikkelen en te valideren waarmee het motivationeel 

klimaat binnen de spel(sport)les in kaart kan worden gebracht.

Methode:  Als eerste zijn op grond van de theoretische raamwerken van de self-determination theory 
(Deci & Ryan, 1985) en de achievement goal theory (Nicholls, 1989) constructen voor een motivationeel
klimaat gedefinieerd. Op basis van deze constructen en op grond van bestaande gevalideerde 
meetinstrumenten zijn items geconstrueerd. Vervolgens is de vragenlijst gevalideerd.

Resultaten: De constructen autonomie, competentie, verbondenheid docent, verbondenheid 
medeleerlingen, taak-georiënteerdheid en ego-georiënteerdheid zijn gedefinieerd. Op basis van deze 
constructen zijn 24 items geformuleerd welke middels een principal component analysis zijn gereduceerd 
tot betekenisvolle componenten. Op basis van inhoudelijke en interpretatieve gronden is gekozen voor
een oplossing van zes componenten (64% verklaarde variantie). Vervolgens zijn zes schalen (4 items per 
schaal) samengesteld en is de interne consistentie geanalyseerd. Elke schaal had een voldoende hoge 
betrouwbaarheid.

Discussie en conclusie: Het ontwikkelde en gevalideerde meetinstrument maakt onderzoek naar de 
essentiële constructen voor een motivationeel klimaat mogelijk, waardoor gerichte interventies binnen 
het bewegingsonderwijs kunnen plaatsvinden. Verder onderzoek met grotere steekproeven is
noodzakelijk om de uitkomsten van het onderzoek te bevestigen en het meetinstrument verder te 
optimaliseren.
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