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Programma workshop 
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• Onderzoek ‘LO in bovenbouw VO’  
 

• Theoretisch kader: SDT / motivatie van leerlingen 
 

• 'LO Excellent in bovenbouw VO‘ 
o Jouw talent 
o LO Extra 
o LO Exclusief 

 
• Kenmerken van een excellente leraar LO? 

 
http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/  

 

http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/


Trendanalyse 'LO in bovenbouw VO' 
(Brouwer, Houthoff, Van Mossel, 2012) 

Aanleiding 
• Windstilte rond LO in de bovenbouw (vmbo en havo/vwo) 
• Wel aandacht voor LO2 en BSM 
 
Gefaseerd onderzoek 
1. Interview collega’s 
2. Twee panelgesprekken 
3. Webenquête 

– alle VO scholen met bovenbouw aangespreven 
– respons van 271 scholen 

4. Expertmeeting 
 

SLO-docentennetwerk ‘Vernieuwing programma LO 2e fase havo/vwo’  
 LO Excellent 
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Trendanalyse ‘LO in bovenbouw VO’ 

1. Inleiding 
2. Kenmerken van respondenten 
3. Aantal en duur van lessen 
4. Programma 
5. Didactiek 
6. Doelstellingen 
7. Evaluatie en beoordeling 
8. Successen, tekortkomingen en verbeterpunten 
9. Conclusies 

 
Grijze kaders met opbrengsten van het docentennetwerk 
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Voorbeeld tabel 12: Programma 
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Het programma LO in de bovenbouw... 
Ja Deels Nee 
% % % 

Is gebaseerd op het nieuwe examenprogramma LO       
Feitelijke situatie nu 27 59 13 
Gewenste situatie 54 42 4 
Wordt in overleg met de leerlingen bepaald       
Feitelijke situatie nu 2 35 63 
Gewenste situatie 6 63 31 
Is erg gevarieerd       
Feitelijke situatie nu 58 42 0 
Gewenste situatie 90 9 0 
Bevat onderdelen die in de onderbouw niet aan bod zijn geweest       
Feitelijke situatie nu 55 38 7 
Gewenste situatie 68 28 4 
Is sterk verdiepend op een beperkt aantal onderdelen       
Feitelijke situatie nu 22 58 20 
Gewenste situatie 54 42 4 
Bevat veel keuzemogelijkheden voor leerlingen       
Feitelijke situatie nu 29 44 26 
Gewenste situatie 56 41 3 



Conclusies trendanalyse ‘LO in 
bovenbouw VO’ 
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• Het programma is tamelijk standaard (traditioneel) 
• Docenten zijn deels wel tevreden 
• Docenten willen van alles wat meer 

 
 

Onderzoeksrapport LO in bovenbouw VO 
Artikel Trendanalyse LO in bovenbouw vo 
Facts & figures  
 

http://bewegingsonderwijs.slo.nl/ariadne/loader.php/projects/slo/slo2/site/downloads/2012/lo-in-bovenbouw-vo.pdf/
http://bewegingsonderwijs.slo.nl/ariadne/loader.php/projects/slo/slo2/site/downloads/2012/lo-in-bovenbouw-vo.pdf/
http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/trendanalyse/


Aanbevelingen expertmeeting 
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• Leerlingen meer betrekken bij inhoud, werkwijze en 
evaluatie 

• Leerlingen meer motiveren om te leren, zichzelf te 
verbeteren 

• Uitdagen van álle leerlingen om in (keuze)onderdelen 
te 'excelleren', onderdelen waarmee ze affiniteit 
hebben 
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Theoretisch kader 
Self-determination Theory (SDT) 

• Algemene motivatie theorie die menselijk handelen 
probeert te verklaren (Deci & Ryan, 2000) 

 
• Uitgangspunt, elk mens heeft 3 basisbehoeften: 

• behoefte aan autonomie 
• behoefte aan zich competent voelen 
• behoefte aan verbondenheid met een groep / individu 



Autonomie Competentie Verbondenheid 

Psychologische basisbehoeften 

Amotivatie 
Motivatie Goesting 

Niet 
gemotiveerd 

Externe 
verplichting 

Interne 
verplichting 

Persoonlijk 
belang Plezier, passie 

Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie 

Self Determination Theory (SDT) 
(Ryan & Deci, 2007) 

Moeten Willen 



Basisbehoeften van leerlingen: 
wat kan de docent hieraan bijdragen? 
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LO Excellent bovenbouw VO 
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Bewerkstelligen van 
basisbehoeftes: 
Autonomie 
Competentie 
Verbondenheid 
 
Bevorderen van: 
Autonome motivatie 
Beweegplezier 

Positieve beleving van LO  
 
Inzet en engagement 
tijdens LO 
 
Toename activiteitsniveau 
tijdens LO en in de vrije tijd 

 
‘LO Excellent bovenbouw VO’ 
 

Artikel LO Excellent in bovenbouw vo 
Artikel Het beste uit jezelf halen 

http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/loexcellent/LO_Excellent_in_bovenbouw_VO.pdf/
http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/loexcellent/het_beste_uit_jezelf_halen.pdf/


Gezocht(?): excellente docenten! 

• Zijn er om het voorgaande (LO Excellent) te bereiken, 
excellente docenten LO nodig? 
 
 LO-docent met een bredere focus (binnen en buiten de school) 
 Bredere taakopvatting (naast docent ook regelaar, 

sportloopbaancoach, sportmakelaar/onderhandelaar, etc.) 
 

• Zo ja: -> sportprofessional 
 

• Wat is dan typerend voor een excellente sportprofessionals? 
 

• Onderzoek profiel excellente sportprofessional  
(Lo-A-Njoe, et al. 2012) 
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2: Doelstellingen en onderzoeksvragen 

• Doelstelling:   
het ontwikkelen en het valideren van een profiel voor excellente 
sportprofessionals dat gebruikt kan worden bij de verdere ontwikkeling 
van het excellentieonderwijs binnen de Nederlandse sportopleidingen op 
bachelor niveau.  

– Gebruik maken van de kennis en ervaring van professionals in de beroepspraktijk. 
– Bijdrage leveren aan de beantwoording van de vraag in hoeverre er een domein 

overstijgend, generiek hbo profiel is te onderscheiden voor professionele excellentie.  
 

• Centrale onderzoeksvraag: 
Wat is volgens professionals en experts, het competentieprofiel van de 
excellente sportprofessional? 
 
 

De ontwikkeling en validering van een excellentieprofiel van sportprofessionals – Jim Lo-A-Njoe 

Onderzoek kenmerken excellente sportprofessional 



Profiel volgens professionals en 
leidinggevenden 
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Competentie domeinen: Onderliggende gedragsaspecten: 

Initiatief tonen 

Creëert en benut kansen  
Handelt proactief en neemt daardoor, waar nodig, het initiatief  
Handelt op eigen initiatief, ook buiten de vaste taakomschrijving 
Schat risico’s in en durft op basis daarvan risico’s te nemen, ook buiten de heersende kaders van de 
beroepsgroep 

Kwaliteitsverbetering 
nastreven 

Deelt verworven kennis en inzichten met anderen  
Doorgrondt professionele vraagstukken op metaniveau en handelt hiernaar 
Handelt resultaatgericht  
Legt dwarsverbanden tussen kennisgebieden en vertaalt deze naar de praktijk  
Toont een onderzoekende en innovatieve grondhouding 

Motiveren van anderen 
Schept de juiste voorwaarden waardoor anderen hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en kunnen 
presteren  
Stimuleert en overtuigt anderen 

Verbindingen leggen 

Herkent en waardeert kwaliteiten van anderen  
Toont een visie die breder is en verder reikt dan het eigen vakgebied  
Toont effectief organiserend vermogen in complexe situaties en onder tijdsdruk  
Toont empathie en betrokkenheid naar anderen 

Zelfkennis tonen 
Is kritisch ten aanzien van eigen kennis en handelen  
Reflecteert voortdurend op de eigen koers  
Streeft persoonlijke en professionele ontwikkeling na 



LO Excellent in praktijk 
• Jouw Talent 

– Artikel Sg de Meergronden (Almere) 
– Filmpjes leerlingen 

• Hink-stap-sprong 
• Videoclip Dans 
• Boksen 

 
• LO Extra 

– Artikel Vlietland College (Leiden) 
– Artikel Thomas a Kempis (Zwolle) 

 
• LO Exclusief 

– Artikel Dr. Nassau College (Assen) 
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http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/loexcellent/Excelleren_in_LO_is_voor_iedereen.pdf/
http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/loexcellent/Artikel_Excelleren_in_de_praktijk_Vlietland_College_LO7.pdf/
http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/loexcellent/Excelleren_in_bovenbouw_LO.pdf/
http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/tweedefase/publicaties/loexcellent/


LO Excellent op jouw school? 



Leerplanaspecten 
Leerplanaspect Kernvraag 

basisvisie Waartoe leren zij? 

leerdoelen Waarheen leren zij? 

leerinhouden Wat leren zij? 

leeractiviteiten Hoe leren zij? 

docentrollen Hoe is de rol van de leraar bij hun leren? 

bronnen en materialen Waarmee leren zij? 

groeperingsvormen Met wie leren zij? 

tijd Wanneer leren zij? 

leeromgeving Waar leren zij? 

toetsing Hoe wordt hun leren getoetst? 

 



Work 
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Ontwikkel een leerplan LO Excellent in bovenbouw vo 
Kies voor één van de varianten: 
• Jouw talent 
• LO Extra 
• LO Exclusief 
 
Verwerk het leerplanaspect: “docentrollen” (wat vraagt dit van jou?) 
Verwerk nog enkele andere leerplanaspecten 
 
Gebruik als theoretisch kader: 
• SDT-theorie 
• Profiel excellente sportprofessional 
 

 
 
 
 



Interesse in netwerk LO Excellent in 
bovenbouw vo? 
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Vier bijeenkomsten per jaar in Zwolle 
 
Woensdag 17.00 – 20.00 uur 
 
email: g.vanmossel@slo.nl 
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