	
  
Motivationeel klimaat van invloed op sportparticipatie?
Een onderzoek naar het ervaren van plezier en zelfvertrouwen en het behalen van
fysieke vaardigheden tijdens de gymles bij kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
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Samenvatting
Doel: Momenteel is onbekend welk type motivationeel klimaat (taakgericht- dan wel een
prestatiegericht klimaat) bijdraagt aan een grotere sportparticipatie bij kinderen tussen
de vier en twaalf jaar. Met betrekking tot het bewerkstelligen van een toename van de
motivatie werd onderzocht in welk motivationeel klimaat bovengenoemde doelgroep het
meeste plezier en zelfvertrouwen ervaarde en in welk klimaat de beste fysieke
vaardigheden (snelheid) werden vertoond.
Methode: Twintig participanten in de leeftijd van vier tot twaalf jaar hebben deelgenomen
aan het onderzoek. Er werden twee identieke sprinttesten uitgevoerd. De eerste meting
bestond uit een sprinttest in het taakgericht klimaat en de tweede meting bestond uit
een sprinttest in het prestatiegericht klimaat. De variabelen plezier en zelfvertrouwen
werden gemeten door middel van het geven van een rapportcijfer op een schaal van 110. De variabele fysieke vaardigheid (snelheid) werd vastgesteld middels het vergelijken
van de sprinttijden. Om de gegevens te analyseren werd een gepaarde T-toets
uitgevoerd.	
  
Resultaten: Er werd een significant verschil gevonden voor de variabele plezier. Plezier
werd

meer

ervaren

in

een

taakgericht

klimaat

(p<0.03).

Daarnaast

lieten

de

participanten betere fysieke vaardigheden zien in het prestatiegerichte klimaat (p<0.01).
Bij de variabele zelfvertrouwen werd daarentegen geen significant verschil gevonden
(p<0.08).	
  
Conclusie: Uit dit onderzoek blijkt dat een taakgericht klimaat bijdraagt aan de mate van
plezier bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Een prestatiegericht klimaat draagt bij aan
betere fysieke vaardigheden. Met betrekking tot het bewerkstelligen van een toename
van de motivatie blijkt dat het creëren van een gecombineerd motivationeel klimaat
binnen dit onderzoek als meest ideaal wordt gezien.	
  

	
  
Abstract
Purpose: It is unknown which type of motivational climate (task-oriented or egooriented) causes a greater amount of sport participation among children in the age
between four and twelve years old. With regard to an increase in the motivation, there
was examined in which motivational climate the participants experienced the most
pleasure, self-confidence and showed the best physical skills.
Method: Twenty participants aged four to twelve years old, participated in this study.
Two identical sprint tests have been conducted, one sprint test in a task-oriented climate
and one sprint test in an achievement-oriented climate. The variables pleasure and selfconfidence were measured by a score on a scale of 1-10. The variable physical skills
(speed) was determined by comparing the time of the sprints. In order to analyse the
data a paired T-test was carried out.
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Results: A significant difference was found in the variable pleasure. Pleasure was more
experienced in a task-oriented environment (p <0.029). In addition, the participants
showed better physical skills in the ego-oriented climate (p <0.01). However the variable
self-confidence

did

not

show

a

significant

difference

(p

<0.078).

Conclusion: This study shows that a task-oriented climate contributes to the degree of
pleasure for children of primary school age. An ego-oriented climate contributes to
improved physical skills. With regard to the achievement of an increase in motivation, a
combined motivational climate within this research is considered to be most ideal.

Theoretische inleiding 	
  
De prevalentie van overgewicht en obesitas is zowel bij kinderen als volwassenen
wereldwijd de laatste jaren snel toegenomen. Ongeveer 40% van de Nederlandse
volwassenen heeft overgewicht en 10% is obees. Opvallend is dat deze stijging in de
prevalentie al waarneembaar is in de kinderleeftijd (Mosli et al., 2015). De huidige
epidemie omtrent overgewicht en obesitas zorgt voor veel commotie wat betreft de
etiologie van dit ernstige gezondheidsprobleem (Dollman, Norton, & Norton, 2005). Er is
steeds meer bewijs dat een groot deel van het probleem te maken heeft met een laag
niveau van lichamelijke activiteit onder de bevolking (Hills, Andersen, & Byrne, 2011).
Verontrustend is dan ook te vernemen dat de sportparticipatie met name vanaf de
puberteit bij jongeren drastisch afneemt (Tiessen-Raaphorst, Verbeek, de Haan &
Breedveld, 2010; Basterfield et al., 2010; Wang & Biddle, 2001).
Een belangrijke oorzaak voor deze afname is onder andere het verlies van
motivatie met betrekking tot sporten (Abrams, 2002). Om dit nader te kunnen verklaren
is het van belang om kennis te hebben van wat motivatie inhoudt en op welke wijze
mensen vervolgens gemotiveerd kunnen worden, zodat de sportparticipatie bevorderd
kan worden (Deci & Ryan, 2000). Motivatie wordt gezien als de drijfveer van bepaald
gedrag en is onlosmakelijk verbonden met de context. Het bevorderen van motivatie
is afhankelijk

van

de

context

waarin

sport

en

bewegen

plaatsvindt,

oftewel

het motivationeel klimaat (Allen & Hodge 2006). Het concept 'motivationeel klimaat'
komt voort uit de Achievement

Goal Theory (AGT) en kenmerkt zich door twee

doeloriëntaties (Nicholls, 1984). Deze doeloriëntaties omvatten een taakgericht klimaat
en een prestatiegericht klimaat.
Een taakgericht klimaat is gericht op de individuele prestaties van het kind waarbij
het accent ligt op het individuele leerproces. Een instructie in een taakgericht klimaat
heeft aandacht voor persoonlijke doelen en het geloof in eigen kunnen van het kind
(Harwoord et al., 2008; Pensgraad & Roberts, 2000). Daarnaast worden negatieve
emoties, zoals angst, druk en vervelling minder ervaren in een taakgericht klimaat. Het
stellen van persoonlijke doelen, ontwikkelen van persoonlijke vooruitgang en geloof in
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eigen kunnen worden gezien als bouwstenen voor het ervaren van tevredenheid (Magyar
& Feltz, 2003). Deze factoren hangen nauw samen met intrinsieke motivatie (Escartí &
Gutíerrez, 2001; Biddle, 2001). Intrinsieke motivatie verwijst naar gedragingen die
spontaan en van nature uitgevoerd worden (Deci & Ryan, 1985). De intrinsieke motivatie
is een belangrijk uitgangspunt binnen de Self-Determination Theory. Deze theorie
suggereert dat naarmate individuen hun eigen keuzes kunnen bepalen, hun motivatie zal
toenemen (Deci & Ryan, 2000). Een taakgericht klimaat wordt positief geassocieerd met
het vergroten van intrinsieke motivatie. In een taakgericht klimaat krijgen kinderen
immers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te werken aan hun eigen
vaardigheden, waarbij het gedrag wordt bepaald door de activiteit die het kind kiest
(Duda, 2001). Uit onderzoek van Duda en Hall (2001) blijkt dat kinderen in een
taakgericht klimaat sneller geneigd zijn om op een positieve manier te participeren
tijdens de gymles.

	
  

Daarentegen ligt het accent in een prestatiegericht klimaat op het kunnen

aantonen van excellente

prestaties (Wallhead & Ntoumanis, 2004). Het resultaat en

beter zijn dan anderen worden gezien als belangrijke speerpunten binnen dit klimaat
(Chi, 2004; Keegan, Harwood, Spray, & Lavallee, 2009). De instructie is in dit klimaat
meer gericht op prestatiebevordering wat bij kinderen eerder kan leiden tot emoties als:
angst, druk, vermoeidheid en verveling (Harwood, Keegan, Smith, & Raine, 2014). Het
streven naar winst en het demonstreren van hoge toonaangevende vaardigheden worden
gezien als extrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie wordt zichtbaar wanneer een
sportactiviteit als middel wordt gebruikt waar een beloning tegenover staat en dus niet
uit eigen belang voorkomt (Ntoumanis, 2001).
Het motivationeel klimaat wordt binnen het onderwijs vormgegeven door de
docent lichamelijke opvoeding. Uit onderzoek van Reinboth, Duda en Ntoumanis (2004)
blijkt dat de invloed van de docent lichamelijke opvoeding op het motivationeel klimaat
zeer groot is. De docent lichamelijke opvoeding neemt een bepaalde leiderschapsstijl
aan, bepaalt de setting van de les en geeft erkenning naar het kind (Spittle & Byrne,
2009). De docent lichamelijke opvoeding wordt hierdoor als belangrijke bron gezien die
de

persoonlijke

motivatie

van

kinderen

kan

beïnvloeden

(Reinboth & Duda,

2006). Gesteld kan worden dat de keuze van de docent lichamelijke opvoeding voor het
creëren van een taakgericht dan wel een prestatiegericht klimaat van invloed is op de
motivatie van kinderen (Spittle & Byrne, 2009). Motivatie kan worden ondergebracht in
verschillende indicatoren namelijk plezier, zelfvertrouwen en fysieke vaardigheden
(Spittle & Byrne, 2009; Ntoumanis, 2001; Standage, Duda, & Ntoumanis, 2003).

	
  

Plezier wordt als een van de belangrijkste indicatoren voor motivatie gezien en

kan leiden tot een grotere betrokkenheid en participatie voor een activiteit (Spittle &
Byrne, 2009; Weiss, Kimmel & Smith, 2001). In de sport wordt plezier omschreven als
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een

positieve

reactie

op

de

sportbeleving

die prettige

gevoelens

met

zich meebrengen (Harwood, Spray & Keegan, 2008). Meerdere onderzoeken laten zien
dat plezier voornamelijk wordt ervaren in een taakgericht klimaat (Harwood et al.,
2008; Pensgaard & Roberts, 2000; Balaguer, Duda, Atienza & Mayo , 2002). Kinderen
zouden volgens onderzoek van Harwood en collega's (2014) minder plezier ervaren in
een prestatiegericht klimaat. Onder meer Elliot en Conroy (2005) benoemen dat een
combinatie van de twee verschillende klimaten zorgen voor het ervaren van het meeste
plezier (Santos-Rosa, Garcia, Jimenez, Moya & Cervello, 2007). Daarentegen blijkt uit
onderzoek van Elliot en Church (1997) dat het niet uitgesloten is dat kinderen geen
plezier ervaren in een prestatiegericht klimaat.

	
  

Volgens

Roberts

(2001)

zullen

kinderen

geen

motivationele

problemen

ondervinden in een prestatiegericht klimaat, zolang zij maar vertrouwen hebben in hun
fysieke vaardigheden. Het verkrijgen van vertrouwen is gerelateerd aan de fysieke
vaardigheden. Vanuit de literatuur wordt benoemd dat zelfvertrouwen als een belangrijke
eigenschap/vaardigheid wordt gezien ten behoeve van positieve fysieke vaardigheden
(Vealey, 2009). Andersom blijken fysieke vaardigheden ook bij te dragen aan de mate
van zelfvertrouwen (Tremblay, Inman & Willms, 2000). Zelfvertrouwen en fysieke
vaardigheden worden daarom eveneens als belangrijke indicatoren voor motivatie gezien
(Ntoumanis, 2001; Standage, Duda, & Ntoumanis, 2003). Zelfvertrouwen wordt hier
gezien als de mate van zekerheid die een kind heeft over zijn of haar vermogen om
succesvol op te treden wat betreft fysieke vaardigheden (Magyar & Feltz, 2003). Volgens
Duda en Hall (2007) draagt een taakgericht klimaat bij aan een positief gevoel van
zelfvertrouwen van kinderen. Doordat in een prestatiegericht klimaat de nadruk ligt op
het voortdurend beoordeeld worden op fysieke prestaties heeft dit klimaat volgens
Magyar en Duda (2000) negatieve gevolgen voor de mate van zelfvertrouwen van
kinderen.

	
  

Fysieke vaardigheden worden in de praktijk vaak geoperationaliseerd naar

grondmotorische eigenschappen die gezien worden als bouwstenen voor het ontwikkelen
van complexere vaardigheden en sport-specifieke vaardigheden (Robinson & Goodway,
2009). Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met beter ontwikkelde fysieke
vaardigheden eerder in staat zijn om fysiek actief te zijn en meer interesse in sport
hebben dan kinderen die over minder fysieke vaardigheden beschikken (Stodden et al.,
2008; Wrontiak, Epstein, Dorn, Jones, & Kondilis, 2006). Het ontwikkelen van fysieke
vaardigheden wordt zowel vanuit een taakgericht klimaat als vanuit een prestatiegericht
klimaat bemoedigd (Jaakkola, Ntoumanis, & Liukkonen, 2014). Echter worden fysieke
vaardigen in beide klimaten op een andere wijze bevorderd. Zo heeft onderzoek van
Magyar en Feltz (2003) aangetoond dat kinderen op de korte termijn meer fysieke
vaardigheden zullen ontwikkelen in een prestatiegericht klimaat, maar op den duur
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minder intrinsiek

en

meer extrinsiek

gemotiveerd

raken. Dat kan

zorgen

voor

verminderde sportprestaties met als gevolg een lager gevoel van competentie en
zelfvertrouwen. Wanneer er gekeken wordt naar de lange termijn blijkt dat kinderen in
een

taakgericht

klimaat

juist

betere

fysieke

vaardigheden

laten

zien dan

in een prestatiegericht klimaat wat tevens gepaard gaat met een hogere mate van
zelfvertrouwen (Valentini & Rudisill, 2004; Theeboom, de Knop, & Weiss, 1995; Duda &
Hall, 2001).
De probleemstelling die geformuleerd kan worden is dat de sportparticipatie is
afgenomen door onder andere afnemende motivatie bij kinderen (Abrams, 2002). Om
deze reden is het belangrijk dat kinderen voor langere tijd intrinsiek gemotiveerd raken
ten aanzien van sportparticipatie. Een manier om dit te bevorderen is het creëren van
een motivationeel klimaat
klimaat van invloed

is

waarbij onderzocht

op

specifieke

indicatoren

wordt
van

of

het motivationeel

motivatie,

namelijk

plezier,

zelfvertrouwen en fysieke vaardigheden bij jonge kinderen. Vervolgens moet nagegaan
worden of er een verschil is in beide leerklimaten ten aanzien van de motivationele
factoren. Ten behoeve van de probleemstelling zal binnen dit onderzoek de volgende
onderzoeksvraag beantwoord worden: Is er een verschil in de mate van plezier,
zelfvertrouwen en fysieke vaardigheden gedurende de gymlessen bij kinderen van vier
tot twaalf jaar ten aanzien van een taakgerichte en een prestatiegerichte instructie? Met
betrekking

tot

bovengenoemde

onderzoeksvraag

zijn

ten

aanzien

van

het

literatuuronderzoek drie hypothesen opgesteld. Door de onderzoekers wordt verwacht
dat kinderen meer plezier en zelfvertrouwen ervaren in het taakgerichte klimaat en dat
kinderen betere fysieke vaardigheden zullen laten zien in het prestatiegerichte klimaat.

	
  
Methode	
  
Onderzoeksdesign
Het type onderzoek dat is uitgevoerd omvatte een toetsingsonderzoek. Het
motivationeel

klimaat

is

uitgesplitst

in

een

taakgerichte

instructie

en

een

prestatiegerichte instructie. Binnen een tijdsbestek van twee weken zijn twee metingen
uitgevoerd. Bij beide metingen zijn een tweetal identieke testen uitgevoerd bij dezelfde
populatie. De eerste test betrof een sprinttest die de fysieke vaardigheid snelheid heeft
gemeten. De tweede test betrof een vragenlijst waarin de variabelen plezier en
zelfvertrouwen gemeten zijn.
Populatie
Aan dit onderzoek hebben 20 kinderen in de basisschoolleeftijd (15 jongens,
5 meisjes, M leeftijd: 8 jaar, leeftijdsrange: 4-12 jaar) deelgenomen. De kinderen zaten
op Buitenschoolse opvang ‘MAM’s Sport en Avontuur’ in Apeldoorn, en hadden geen
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ontwikkelingsproblemen. De kinderen waren afkomstig vanuit vijf verschillende reguliere
basisscholen gelegen in Apeldoorn West. Het uitgangspunt van de BSO was dat de
kinderen

onder

begeleiding

van

een

bevoegde

sportcoach

kennis

maken

met

verschillende sport en bewegingsactiviteiten. Bij de jongste kinderen lag het accent op
fantasie/bewegingsspelen, bij de oudste kinderen meer op sporten volgens de officiële
spelregels. De keuze voor de onderzoekspopulatie is vanuit een bestaand sociaal netwerk
tot stand gekomen, waardoor er sprake is van een gemaksteekproef. Na overleg met de
directie was besloten dat ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen eerst toestemming
dienden te verlenen alvorens het onderzoek uitgevoerd kon worden. De reden voor
toestemming komt voort vanuit het algemene principe dat ouders(s)/verzorger(s) van de
kinderen vrij zijn in de keuze van deelname aan het onderzoek.
Procedure
Het

motivationeel

klimaat

is

geoperationaliseerd

middels

de

variabelen

taakgerichte instructie en prestatiegerichte instructie. Het eerste meetmoment heeft in
het teken gestaan van een taakgerichte instructie, het tweede meetmoment in het teken
van een prestatiegerichte instructie. In opdracht van de onderzoekers heeft de
sportcoach van de BSO bij beide metingen de richtlijnen vanuit het protocol opgevolgd.
De les bestond uit een gezamenlijke hoofdactiviteit, uitgevoerd door één van de twee
sportcoaches. De andere sportcoach haalde voortdurend twee kinderen tegelijkertijd uit
de gezamenlijke hoofdactiviteit voor de afname van de sprinttest. De kinderen kregen bij
de sprinttest aanvankelijk een oefenpoging, alvorens zij een tweetal pogingen uitvoerden
waarin zij hun tijd ten opzichte van de eerste poging probeerden te verbeteren. De tijden
van de sprinttest werden individueel bijgehouden. De uitleg van de sportcoach,
aangaande de sprinttest vond tijdens de eerste meting plaats aan de hand van een
taakgerichte instructie, en tijdens de tweede meting middels een prestatiegerichte
instructie.
Taakgericht
Een taakgericht klimaat werd gecreëerd door het uitzetten van twee afzonderlijke
sprintsituaties, waarbij de kinderen individueel de sprinttest hebben afgenomen. Op deze
wijze was het voor de kinderen niet mogelijk om de resultaten onderling te vergelijken.
Bijbehorende taakgerichte instructie stond in het teken van het waarderen van de
individuele prestaties van de kinderen, de persoonlijke aanmoediging van ieder kind en
de benadrukking van wat het kind zelf kan. Na afloop van de sprinttest hebben de
kinderen de vragenlijst ingevuld waarin werd nagegaan in welke mate de kinderen plezier
en zelfvertrouwen tijdens deze sprintactiviteit hadden ervaren.
Prestatiegericht
Gedurende de tweede meting lag de focus op een prestatiegericht klimaat. De les
werd hierop ingericht door middel van het uitzetten van één sprintsituatie waarbij alle
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kinderen tegelijkertijd aanwezig waren. De test werd door drie deelnemers tegelijk
uitgevoerd waardoor er bewust een competitief gevoel werd gecreëerd. Bij aanvang van
de sprinttest werd door de sportcoach benoemd dat de verschijningsvorm “wedstrijd”
centraal stond waarbij de nadruk op winnen lag. Hiermee nam de motivatie om een
ander te kunnen verslaan toe. Daarnaast werd er een puntensysteem gehanteerd, zodat
de druk om te winnen werd vergroot. Aanmoediging van andere kinderen en
prestatiegerichte opmerkingen van de sportcoach zoals het benadrukken van het belang
van het beste resultaat zorgden voor een prestatiegerichte instructie. Na afloop van de
sprinttest hebben de kinderen dezelfde vragenlijst ingevuld waarin bevraagd werd in
hoeverre zij plezier en zelfvertrouwen hadden ondervonden aan de activiteit.
Instrumenten

	
  

Ten behoeve van de uitvoer van dit onderzoek zijn door middel van twee

instrumenten drie verschillende variabelen gemeten. Het eerste instrument betrof een
vragenlijst waarin de variabelen plezier en zelfvertrouwen zijn gemeten. Het tweede
instrument betrof de 20-meter sprinttest waarin de variabele snelheid ten bate van de
fysieke vaardigheden is gemeten.
Vragenlijst plezier en zelfvertrouwen
De eerste variabele ‘plezier’ is gemeten met behulp van een bestaande vragenlijst
omtrent het begrip ‘plezier’. Deze vragenlijst is afkomstig van ‘Meedoen met sport’
(Myers, Wolfe en Feltz, 2005) en is bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De
vragen uit deze lijst waren gericht op het ervaren van plezier tijdens de lessen
lichamelijke opvoeding. Oorspronkelijk omvatte de vragenlijst 20 items. Er zijn zeven
items uit deze vragenlijst gebruikt. Gezien de korte spanningsboog bij kinderen in de
leeftijd van vier tot twaalf jaar is de keuze gemaakt om niet alle 20 vragen omtrent het
begrip plezier af te nemen (Macdonald, Beauchamp, Crigan & Anderson, 2014). De
betrouwbaarheid van het onderzoek zou in het geding kunnen komen wanneer de
concentratie van de kinderen verslapt. Elk item van de vragenlijst werd beantwoord met
behulp van een vijf punt Likertschaal waarbij nul gelijk staat aan ‘helemaal niet mee
eens’ en vier gelijk staat aan ‘helemaal mee eens’. De vragenlijst is uitgebreid door de
tweede variabele ‘zelfvertrouwen’ toe te voegen. Deze vragen zijn door middel van het
operationaliseren van het begrip zelfvertrouwen zelf ontwikkeld door de onderzoekers,
aangezien er geen bruikbare vragenlijst omtrent dit onderwerp beschikbaar was. Evenals
de vragen over ‘plezier’ bestaan de vragen omtrent ‘zelfvertrouwen’ uit zeven items op
een 5 punt Likertschaal waarbij nul gelijk staat aan ‘helemaal niet mee eens’ en vier
gelijk staat aan ‘helemaal mee eens’. De betrouwbaarheid en validiteit van beide
variabelen zijn onbekend gezien het feit dat de onderzoekers de vragenlijst deels zelf
hebben samengesteld en bewerkt. Met behulp van de gemiddelde scores van de
kinderen, is in de resultatensectie nagegaan of de scores naar aanleiding van een
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taakgerichte

instructie

significant

afweken

van

de

scores

ten

aanzien

van

een

prestatiegerichte instructie.
20-meter sprinttest
Het tweede instrument betrof de 20-meter sprinttest. Een sprinttest blijkt een
zeer betrouwbaar en valide instrument ten behoeve van het meten van fysieke snelheid
(Spencer, Fitzsimons, Dawson, Bishop & Goodman, 2006). De kinderen moesten tijdens
deze test achter de startlijn startten en de finishlijn passeren voordat er werd afgeklokt.
De tijd werd genoteerd met twee tienden achter de komma. Met behulp van een
stopwatch werd voor ieder kind zijn of haar tijd genoteerd.
Statistische analyse
De

meetresultaten

van

beide

metingen

zijn

verwerkt

in

het

statistische

programma SPSS versie 22. Allereerst geven de beschrijvende statistieken verschillende
kenmerken van de participanten weer. Vervolgens zijn de gemiddelde sprinttijden, de
mate van zelfvertrouwen en de mate van plezier vanuit de twee verschillende klimaten
tegen elkaar uitgezet en is getoetst of er significante verschillen zijn in de sprinttijden en
scores. De toets die hiervoor gebruikt werd is de gepaarde T-toets. Er werd tweezijdig
getoetst met een α van .05.

Resultaten
Participanten
Naar aanleiding van twee meetmomenten, geclassificeerd naar een taakgericht en
een prestatiegericht klimaat, is data verkregen van 20 participanten. In Tabel 1 kan
worden afgelezen dat deze participanten variëren in de leeftijd van vier tot twaalf jaar,
met een gemiddelde leeftijd van acht jaar (M=8.00 ± 2.22). De man-vrouw verhouding
is

respectievelijk 75% en 25%. Gedurende het onderzoek zijn er geen participanten

uitgevallen.

Tabel 1
Beschrijvende statistiek leeftijd en geslacht

	
  
	
  Noot. SD=Standaarddeviatie
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Variabele Plezier
Naar aanleiding van de rapportcijfers, weergegeven in Tabel 2 die de participanten
hebben gegeven ten aanzien van de variabele plezier, kan worden waargenomen dat de
participanten gemiddeld meer plezier hebben ervaren in het taakgerichte klimaat
(M=8.55 ±1,93) ten opzichte van het prestatiegerichte klimaat (M=7,20, ± 2,63).
Variabele Zelfvertrouwen
Ook de variabele zelfvertrouwen, weergegeven in Tabel 2 geeft net als bij de
variabele plezier aan dat de participanten gemiddeld meer zelfvertrouwen hebben
ervaren in een taakgericht klimaat (M= 8.45, SD= 1.50) ten aanzien van een
prestatiegericht klimaat (M= 7.50, SD= 1.85).
Variabele Snelheid
Wanneer vervolgens de gemiddelde snelheid in het taakgerichte klimaat (M=5.34
± .88) en de gemiddelde snelheid in een prestatiegericht klimaat (M=4.82 ± .95) met
elkaar vergeleken worden in Tabel 2 kan worden opgemerkt dat de participanten
gemiddeld sneller zijn geweest in een prestatiegericht klimaat.

Tabel 2
Statistieken rapportcijfers plezier en zelfvertrouwen en snelheid in seconden in een
taakgericht klimaat en in een prestatiegericht klimaat	
  

Noot. SD=Standaarddeviatie
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Verschillen op basis van motivationeel klimaat

	
  

Met behulp van een gepaarde T-toets is nagegaan of de variabelen plezier,

zelfvertrouwen en snelheid in een taakgericht klimaat significant verschillen ten opzichte
van een prestatiegericht klimaat. Tabel 3 laat hier de output van zien. Hieruit kan worden
opgemaakt dat de variabele plezier in het taakgerichte klimaat significant verschilt (t
=2,36, p < .03) ten opzichte van een prestatiegericht klimaat. Voor de variabele
zelfvertrouwen is geen significant resultaat gevonden. Tot slot blijkt dat de variabele
snelheid in het prestatiegerichte klimaat significant verschilt (t = 5,20, p < .01) ten
aanzien van de snelheid in het taakgerichte klimaat.
Tabel 3
Gepaarde t-toets voor variabelen plezier, zelfvertrouwen en snelheid in een taakgericht
klimaat versus prestatiegericht klimaat

Noot. SD=Standaarddeviatie; Sig.=tweezijdig (p<0.05)

Discussie	
  
Het doel van dit onderzoek was om na te gaan in welk sportklimaat kinderen in de
leeftijd van vier tot twaalf jaar meer plezier en zelfvertrouwen ervoeren en betere fysieke
vaardigheden behaalden ten behoeve van het bevorderen van motivatie. De belangrijkste
bevindingen uit dit onderzoek waren dat de mate van plezier in het taakgerichte klimaat
significant hoger was dan in het prestatiegerichte klimaat. De variabele zelfvertrouwen
verschilde niet significant en tot slot waren de fysieke vaardigheden (snelheid) in het
prestatiegerichte klimaat significant beter dan in het taakgerichte klimaat.
Bevindingen en verklaringen
Plezier
Uit de resultaten kwam naar voren dat de participanten gemiddeld meer plezier
ervoeren in een taakgericht klimaat, dan in een prestatiegericht klimaat.

Ditzelfde

resultaat wordt in meerdere onderzoeken aangetoond, bijvoorbeeld in het onderzoek van
Harwood en collega's (2008), Pensgaard en Roberts (2000) en Balaguer en collega’s
(2002) en kan verklaard worden door de manier waarop instructies gegeven worden door
de docent lichamelijke opvoeding. Een instructie gegeven door een docent in een
taakgericht klimaat heeft aandacht voor persoonlijke doelen en het geloof in eigen
kunnen van het kind (Harwood et al., 2008; Pensgraad & Roberts, 2000). Daarnaast
worden negatieve emoties, zoals: angst, druk en verveling, minder ervaren in een
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taakgericht klimaat. Daarentegen concluderen Elliot en Church (1997) dat kinderen ook
plezier kunnen ervaren in een prestatiegericht klimaat. Een verklaring voor de
discrepantie in bovenstaande bevindingen is dat de keuze van het motivationeel klimaat
samenhangt met de setting waarin sport en bewegen plaatsvindt, waardoor plezier in
beide klimaten op een andere manier beleefd kan worden. Het ervaren van plezier in een
taakgericht klimaat kan leiden tot een grotere betrokkenheid bij de activiteit, waardoor
kinderen eerder intrinsiek gemotiveerd zullen raken. Dit kan vervolgens leiden tot een
toename van sportparticipatie (Weiss et al., 2001).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Zelfvertrouwen
Uit dit onderzoek is gebleken dat de mate van zelfvertrouwen van kinderen in een
taakgericht klimaat niet significant verschilt ten opzichte van een prestatiegericht
klimaat. Dit komt niet overeen met de bevindingen uit de bestaande literatuur (Duda &
Hall, 2007; Magyar & Feltz, 2003; Duda & Ntoumanis , 2005 & Vealey, 2009). Volgens
Duda en Hall (2007) draagt een taakgericht klimaat positief bij aan de mate van
zelfvertrouwen van het kind. Anderzijds kunnen prestatiegerichte instructies door een
docent lichamelijke opvoeding ervoor zorgen dat een kind een lager gevoel van
zelfvertrouwen ervaart omdat de focus in deze context ligt op de sportprestaties. Dit kan
vervolgens leiden tot minder vertrouwen ten aanzien van hun eigen competenties
(Schunk, 1995). Zelfvertrouwen wordt gezien als belangrijke indicator voor motivatie,
wat een positief effect kan hebben op de sportparticipatie (Ntoumanis, 2001; Standage
et al., 2003). Het resultaat in dit onderzoek, dat er geen significant verband is
aangetoond, kan verklaard worden door het feit dat de jonge participanten niet goed
wisten wat het begrip zelfvertrouwen inhield. Dit is gebleken uit de resultaten van de
vragenlijst.

Tevens

hadden

enkele

participanten

ondersteuning

nodig

van

de

onderzoekers zodat het begrip 'zelfvertrouwen' vereenvoudigd kon worden, omdat het
begrip te ingewikkeld voor hen bleek te zijn.

	
  

Fysieke vaardigheden
De kinderen lieten gedurende de twee sprinttesten significant betere fysieke

vaardigheden zien in een prestatiegericht klimaat ten aanzien van het taakgerichte
klimaat. Vanuit de literatuur wordt gesteld dat het ontwikkelen van fysieke vaardigheden
in beide klimaten wordt bemoedigd (Jaakkola, Ntoumanis, Liukkonen, 2014). McCarthy,
Jones en Clark-Carter (2008) laten zien dat kinderen in een prestatiegericht klimaat
betere fysieke vaardigheden laten zien. In deze studie was dat ook het geval. Dit kan
verklaard worden doordat de participanten tijdens de 20-meter sprinttest in het
prestatiegerichte klimaat voortdurend de competitie met elkaar aangingen en meer
aangemoedigd werden. Uit het onderzoek van Magyar en Feltz (2003) blijkt dat sporten
in een prestatiegericht klimaat op de lange termijn minder motivatie bevorderend is.
Kinderen worden in dit klimaat extrinsiek gemotiveerd, waarbij kinderen primair
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gemotiveerd worden door de mogelijke gevolgen van de taakverrichting, zoals de winst
in plaats van door de taak zelf. Extrinsieke motivatie kan uiteindelijk leiden tot minder
goede

sportprestaties

met

als

gevolg

een

lager

gevoel

van

competentie

en

zelfvertrouwen (Magyar & Feltz, 2003). Naar aanleiding van dit onderzoek kan geen
uitspraak gedaan worden of deze conclusie ook zou kunnen gelden voor de langere
termijn. Om kinderen te motiveren te blijven sporten is het van belang dat zij intrinsiek
gemotiveerd raken, zodat zij vanuit zichzelf de intentie hebben om de sport te blijven
beoefenen. Tevens blijkt uit het onderzoek van Valentini en Rudisill (2004) dat kinderen
op de langere termijn in een taakgericht klimaat betere fysieke vaardigheden laten zien.
Sterke punten
Een sterk kenmerk van dit onderzoek is dat het onderzoek was uitgevoerd in een
natuurlijke situatie waarbij de verwevenheid van relevante factoren intact waren
gebleven. Zo werd onder ander de begeleidster van de BSO actief ingezet tijdens het
onderzoek. De docent is vertrouwd voor de kinderen en heeft een veilige omgeving
weten te creëren. Een ander positief punt van dit onderzoek is dat alle kinderen van de
BSO waarbij het onderzoek was afgenomen, tijdens de uitvoering van beide metingen:
taakgericht en prestatiegericht klimaat, aanwezig waren. Tot slot was er een brede
leeftijdsgroep betrokken bij het onderzoek wat ten goede komt aan het signaleren van
eventuele verschillen in de leeftijdsgroepen.
Zwakke punten
Daarnaast zijn er ook kanttekeningen te benoemen aan dit onderzoek. De eerste
kanttekening die kan worden aangeduid is de mate van betrouwbaarheid en validiteit van
de vragenlijst omtrent het begrip 'zelfvertrouwen'. Er was geen geschikte vragenlijst
beschikbaar om de mate van zelfvertrouwen bij jonge kinderen te meten, waardoor de
onderzoekers de vragenlijst (deels) zelf tot stand hebben gebracht. Tevens werd na
afloop van de sprinttesten door de participanten een rapportcijfer gegeven in welke mate
zij plezier en zelfvertrouwen ervoeren in het desbetreffende klimaat. Gezien de korte
spanningsboog en lage motivatie van de participanten werden de vragenlijsten zonder de
vragen zorgvuldig te lezen snel ingevuld. Dit bleek uit het feit dat de kinderen erg snel
klaar waren met het invullen van de vragenlijst en enkele kinderen tegenstrijdige
antwoorden

gaven.

Hierdoor

hebben

de

onderzoekers

besloten

om

alleen

de

rapportcijfers van de variabelen plezier en zelfvertrouwen mee te nemen. Ook kan de
groepsgrootte van het aantal participanten in twijfel worden getrokken. Wanneer er meer
participanten deelnamen aan het onderzoek waren er wellicht andere resultaten
uitgekomen en was het onderzoek beter generaliseerbaar geweest naar de populatie. Een
laatste kanttekening binnen het onderzoek is dat de uitvoering van het prestatiegerichte
klimaat en de uitvoering van het taakgerichte klimaat, beide van zeer korte duur waren.
Op basis van een sprintactiviteit van ongeveer tien minuten was het moeilijk oordelen

	
  

13	
  

hoeveel plezier en zelfvertrouwen er door de participanten werd ervaren dan wanneer de
onderzoekers gedurende een hele les een prestatiegerichte- en taakgerichte klimaat
hadden kunnen vormgeven of konden meten op meerdere momenten.
Implicaties
Vanuit dit onderzoek zijn er enkele implicaties te benoemen. Naar aanleiding van
de resultaten kan de docent lichamelijke opvoeding een belangrijke rol spelen in het
bieden van de instructie ten aanzien het motivationeel klimaat. Om de motivatie van de
kinderen te optimaliseren kan de docent lichamelijke opvoeding een motivationeel
klimaat creëren waarin aandacht wordt besteed aan de motivationele factoren plezier,
zelfvertrouwen en de fysieke vaardigheden. Daarbij geldt ten aanzien van dit onderzoek
dat wanneer de docent lichamelijke opvoeding het plezier van de kinderen op korte
termijn wil verhogen het beste vanuit een taakgericht klimaat kan werken. Wanneer een
docent lichamelijke opvoeding op korte termijn de fysieke vaardigheden wil laten
toenemen, sluit een prestatiegericht klimaat het beste aan. 	
  
Vervolgonderzoek
Een belangrijke suggestie voor vervolgonderzoek is dat er breder kan worden
gekeken naar wat, afgezien van plezier, zelfvertrouwen en fysieke snelheid, nog meer
indicatoren zijn die samenhangen met het motivationeel klimaat. Er zijn meer factoren
die samenhangen met de motivatie van een kind om dan wel niet te blijven participeren
in sportactiviteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de invloed van ouders en vrienden
van het kind, de fysieke gesteldheid van het kind en de interesse van het kind in een
bepaalde tak van sport (Allen, 2003). Deze factoren zijn gezien de beperkte tijdspanne
niet meegenomen. Een andere suggestie is dat er op meer verschillende BSO's, en
daarnaast ook basisscholen in verschillende provincies van Nederland onderzoek gedaan
kan worden. De resultaten kunnen dan beter gegeneraliseerd worden naar de populatie
van kinderen in de basisschoolleeftijd in Nederland. In het kader van vervolg onderzoek
is het verkrijgen van een grotere steekproef daarom essentieel.
Conclusie	
  
De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn dat kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar meer plezier hebben ervaren tijdens de sprintactiviteit in het
taakgerichte klimaat. Tevens hebben de kinderen betere fysieke vaardigheden laten zien
in een prestatiegericht klimaat. Met betrekking tot het bewerkstelligen van een toename
van de motivatie blijkt dat het creëren van een gecombineerd motivationeel klimaat
binnen dit onderzoek als meest ideaal wordt gezien. 	
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