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Voorwoord 

 Deze masterthesis gaat over het effect van het lichamelijk ervaren van het behalen van 

je leerdoelen op je motivatie. Motivatie kan omschreven worden als een innerlijk proces dat 

een persoon aanzet tot bepaald gedrag, richting geeft aan dat gedrag en ervoor zorgt dat dit 

gedrag in stand gehouden wordt (Woolfolk, Hughes & Walkup, 2008). Ik moet eerlijk zeggen 

dat mijn motivatie bij het behalen van mijn leerdoel, het schrijven van deze masterthesis, soms 

ver te zoeken was. Toch heb ik zelf mogen ervaren dat hoe dichter ik bij mijn einddoel kwam, 

namelijk het schrijven van een volledige masterthesis op universitair niveau, hoe meer 

gemotiveerd ik raakte om mijn deadlines te halen en het af te ronden.  

 Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek naar de effecten van embodied 

cognition. Volgens de theorie is embodied cognition het leren van nieuwe kennis met behulp 

van alle zintuigen (Smith, 2005). Ik heb hier samen met drie medestudenten aan gewerkt. Wij 

hebben zelf de condities van het onderzoek mogen ontwerpen. Het was uitdagend en leuk om 

dit te realiseren en ik ben ontzettend dankbaar voor de beschikbaarheid, het enthousiasme en de 

medewerking die wij hebben gehad van de leerlingen en docenten van de praktijkschool waar 

we het onderzoek hebben uitgevoerd. Ik heb veel geleerd over embodied cognition en over het 

uitvoeren en uitwerken van wetenschappelijk onderzoek. 

 Met intellectuele en morele steun van mijn studiegenoten Marije den Hartog, Lotte van 

Leeuwen en Loesje van Zutphen; mijn thesisbegeleiders Eva van de Wijer-Bergsma en 

Willemijn Schot; en mijn familie en vrienden is het mij gelukt om deze masterthesis over 

embodied cognition, het behalen van leerdoelen en motivatie te schrijven en ben ik trots op het 

resultaat. 
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Abstract 

 Objective: The goal of this study is to research if physically experiencing getting closer 

to a goal has a positive effect on the motivation of students with mild mental retardation in the 

age of 12-16 years. Method: With a randomized controlled design 99 students learned the 

twelve provinces of the Netherlands, divided in three subgoals. In every subgoal the students 

learn four more provinces. The students were randomly divided into three conditions. In the 

control condition, the students did not physically get closer to their goal; in the partial 

condition, the students experienced getting closer to their goal by moving a pawn; in the 

experimental condition the students physically experienced getting closer to their goal by 

moving to the next table in the room. After the experiment the motivation of the students was 

assessed with a questionnaire. Results: The results show that there were no significant 

differences in scores in the experimental condition compared to the control- or the partial 

condition. The covariates age and gender were not significantly related to the dependent 

variable motivation. Conclusion and discussion: Students in the partial condition had a higher 

motivation than students in the control- and experimental condition. Possible explanations are 

shared and recommendations are made for future studies. 

 

Keywords: embodied cognition, motivation, goalsetting, mild mental retardation 
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Samenvatting 

 Doel: Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het lichamelijk ervaren van 

dichter bij een leerdoel komen een positief effect heeft op de motivatie van jeugdigen tussen de 

12 en 16 jaar met een licht verstandelijke beperking in het praktijkonderwijs. Methode: 

Middels een gerandomiseerd experiment hebben 99 jeugdigen de twaalf provincies van 

Nederland geleerd in drie delen. Na elk tussendoel hebben de jeugdigen vier provincies erbij 

geleerd. De jeugdigen zijn willekeurig verdeeld over drie condities. In de controle conditie 

kwamen de jeugdigen lichamelijk niet dichter bij het einddoel; in de partiële conditie ervaarden 

de jeugdigen door een kleine lichamelijke beweging, het verplaatsen van een pion, dat ze 

dichter bij het einddoel kwamen; in de experimentele conditie ervaarden de jeugdigen door 

verplaatsing in de ruimte dat ze dichter bij het einddoel kwamen. De motivatie werd direct na 

het experiment gemeten middels een vragenlijst. Resultaten: Uit de resultaten blijkt dat er 

geen significant verschil gevonden is tussen de experimentele conditie en de controle- of 

partiële conditie. Het effect van de controlevariabelen leeftijd en sekse was niet significant 

gerelateerd aan de afhankelijke variabele motivatie. Conclusie en discussie: Jeugdigen in de 

partiële conditie lijken meer gemotiveerd dan jeugdigen in de controle- en experimentele 

conditie. Er worden verklaringen aangedragen voor deze conclusie en aanbevelingen gedaan 

voor vervolgonderzoek. 

  

Sleutelwoorden: embodied cognition, motivatie, doelstellingen, licht verstandelijk beperkt 
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Inleiding 

Volgens de embodied cognition (EC) theorie komt kennis voort uit de sensomotorische 

interactie tussen een organisme met de omgeving (Smith, 2005). Leerstof kan volgens de 

theorie van EC alleen worden eigengemaakt door het kind te laten ervaren wat de leerstof is 

met alle zintuigen (Kiefer & Trumpp, 2012). Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de lesstof meer 

zintuigelijk ervaren wanneer zij op het schoolplein de kaart van Nederland tekenen met 

stoepkrijt en op de plek van de te leren provincies staan (Ruiter, Loyens, & Paas, 2015). De EC 

theorie is ontstaan in reactie op de cognitivistische theorie die stelt dat kennis voortkomt uit het 

manipuleren van symbolen in de hersenen (Anderson, 2003). De meeste cognitivistische 

theorieën stellen dat kennis wordt opgeslagen in het semantisch geheugen, gescheiden van de 

hersensystemen voor perceptie, motoriek en emoties (Barsalou, 2008). Volgens deze theorieën 

wordt de informatie die binnenkomt via de bovengenoemde hersensystemen teruggebracht tot 

symbolen die de ervaren kennis representeren (decontextualiseren). Theorieën over EC stellen 

echter dat de hersensystemen en het semantisch geheugen samenwerken om nieuwe cognities 

te creëren (internaliseren) (Barsalou, 2008). In de meeste belichaamde theorieën wordt de rol 

van herbeleving (ophalen van eerdere fysieke ervaringen) binnen cognitie benadrukt (Barsalou, 

2008; Mavillidi, Okely, Chandler, Cliff, & Paas, 2015). 

Meerdere studies hebben aangetoond dat lichamelijke bewegingen een positief effect 

hebben op de cognitie, het leren en schoolprestaties van kinderen (Chandler & Tricot, 2015; 

Smith & Gasser, 2005). Er zijn twee stromingen van onderzoek: de eerste stroming richt zich 

op het effect van bewegingen die geïntegreerd zijn in de leertaak op cognitie en leren; en de 

tweede stroming richt zich op het effect van bewegingen die niets met de leertaak te maken 

hebben (bewegen in de vorm van een fysieke activiteit of oefening) op gezondheid, cognitie en 

leren. Mavilidi et al. (2015) hebben onderzocht dat fysieke activiteiten een groter effect hebben 

op leerdoelen wanneer ze geïntegreerd zijn in de leertaak. Zij vonden bewijs dat kinderen 

nieuwe woorden beter konden onthouden wanneer de woorden waren aangeleerd met fysieke 

activiteiten, gerelateerd aan de betreffende woorden. Baddeley (2012) verklaart deze conclusie 

doordat het verdelen van de cognitieve informatie verkregen van leertaken over verschillende 

systemen van het werkgeheugen (visueel, auditief en motorisch) negatieve effecten door 

overbelasting van één van de werkgeheugensystemen kan voorkomen. Doordat kinderen 

kennis kunnen relateren aan een geur, beeld of gevoel dat ze hebben gekregen vanuit hun 

omgeving, kunnen ze het beter onthouden. Leren is daarbij niet het decontextualiseren, maar 

het internaliseren van sensomotorische informatie (Pouw, Van Gog, & Paas, 2014). 
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Jeugdigen met een LVB zijn minder effectief in het internaliseren van kennis en hebben 

meer behoefte aan externe sensomotorische ondersteuning dan jeugdigen met gemiddelde 

cognitieve capaciteiten (Boertjes & Lever, 2007; Kirsh, 2009). Er is sprake van een LVB als er 

significante beperkingen zijn in zowel intelligentie (IQ: 50-70) als adaptief gedrag, wat wordt 

onderverdeeld in conceptuele, sociale en praktische vaardigheden (Schalock et al., 2010). 

Jeugdigen met een LVB ondervinden voornamelijk problemen in het onderwijs door hun 

beperkte cognitieve vermogens en adaptief gedrag (Van Nieuwenhuijzen, 2010). Dit komt 

doordat er bij deze doelgroep een kloof bestaat tussen de kalenderleeftijd en de ontwikkelings-

leeftijd (Westenberg et al., 2000). Met ontwikkelingsleeftijd wordt onder andere de 

ontwikkeling van de identiteit, het ego, bedoeld. Hierin komen door de tijd heen allerlei 

ervaringen vanuit waarnemingen, gevoelens, ideeën en gedragingen van een individu tot een 

betekenisvol geheel samen (Westenberg et al., 2000). Jeugdigen met een LVB hebben beperkt 

ontwikkelde executieve functies en moeite met abstract denken (De Beer, 2011). Ervaringen 

worden niet vanzelf gegeneraliseerd, waardoor de ervaringen minder goed kunnen worden 

toegepast in vergelijkbare situaties (Boertjes & Lever, 2007). Het denken en de ervaringen van 

jeugdigen met een LVB ontwikkelen zich vaak niet verder dan een concreet niveau (Boertjes & 

Lever, 2007). De jeugdigen hebben om deze reden mogelijk meer behoefte aan extra 

sensomotorische stimulering om tot leren te kunnen komen (Kiefer & Trumpp, 2012). 

Naast het feit dat zintuiglijke ervaringen (Kiefer & Trumpp, 2012) en taakgerichte 

bewegingen (Mavilidi et al., 2015) een positief effect hebben op het behalen van leerdoelen en 

schoolprestaties van kinderen, heeft doelnabijheid ook een positief effect op motivatie en het 

behalen van leerdoelen (Kaplan & Maehr, 2007). De Goal Orientation Theory veronderstelt 

dat de motivatie van leerlingen gerelateerd is aan de adaptieve en maladaptieve patronen van 

betrokkenheid van leerlingen op school (Kaplan & Maehr, 2007). Daarnaast is Hull (1943) de 

eerste onderzoeker die de volgende theorie over motivatie beschreef: hoe dichter bij het doel, 

hoe groter de motivatie om het doel te halen. Doelen kunnen worden verdeeld in leerdoelen en 

prestatiedoelen (Dweck, 1986). Leerdoelen worden gedefinieerd als doelen waarmee 

individuen hun competentie willen vergroten of iets nieuws willen leren of begrijpen. Prestatie-

doelen worden gedefinieerd als doelen waarbij individuen proberen positieve beoordelingen te 

krijgen over hun competentie of negatieve beoordelingen over hun competentie proberen te 

voorkomen. Liberman en Förster (2008) hebben bewijs gevonden voor de relatie tussen 

motivatie en doelnabijheid. Leerlingen die dachten dat zij vier anagrammen kregen, scoorden 

hoger op de motivatievragenlijst dan leerlingen die dachten dat zij acht anagrammen kregen. In 

beide condities mochten de leerlingen stoppen na vier anagrammen.  
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Jeugdigen met een LVB hebben steeds vaker hulp nodig om te functioneren op een 

manier die past bij de leeftijd en cultuur op het gebied van wonen, leren, werken en sociale 

relaties (De Bruijn, Buntinx, & Twint, 2014; SCP, 2014). Volgens het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) kan de groeiende vraag naar zorg deels worden verklaard door steeds hogere 

eisen die worden gesteld in het onderwijs (SCP, 2014). Doordat jeugdigen met een LVB 

moeite hebben met leren en slechtere schoolresultaten behalen dan jeugdigen zonder LVB (De 

Beer, 2011), kan de motivatie en competentiebeleving van deze jeugdigen negatief worden 

beïnvloed (Multon, Brown, & Lent, 1991). Competentiebeleving beïnvloedt veel aspecten van 

leren, waaronder cognitieve, affectieve, motivationele en selectieprocessen (Bandura, 1989). 

Leerlingen die zich competent voelen laten meer bereidheid zien voor uitdagende opdrachten, 

meer effectief gebruik van leerstrategieën en minder angst (Pintrich & De Groot, 1990). 

Wanneer een leerling zich competent voelt zal de leerling eerder bereid zijn om de leertaak te 

maken (Pintrich & De Groot, 1990). Het volbrengen van een leertaak vergroot de motivatie, en 

meer motivatie vergroot de kans op betere leerresultaten (Locke & Latham, 2002). Het 

aanbieden van realiseerbare, nabije leerdoelen (Liberman & Förster, 2008) met behulp van 

taakgerichte, sensomotorische ondersteuning (Kiefer & Trumpp, 2012), kan de motivatie en 

het leervermogen van jeugdigen met een LVB vergroten (Kaplan & Maehr, 2007). 

Samengevat is er dus bewijs gevonden voor de samenhang en interactie tussen 

cognitieve en sensomotorische processen (Chandler & Tricot, 2015). Er is vooral veel 

onderzoek gedaan naar het effect van lichamelijke en zintuiglijke ervaringen op leren en de 

cognitieve ontwikkeling binnen het onderwijs van jonge kinderen (Chandler & Tricot, 2015). 

Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar het effect van lichamelijke en zintuiglijke 

ervaringen op de motivatie voor het behalen van leerdoelen van jeugdigen met een LVB. Deze 

bijzondere doelgroep heeft door lage cognitieve capaciteiten meer behoefte aan herhaling en 

extra ondersteuning (Boertjes & Lever, 2007; Kirsh, 2009) en zal eerder opgeven door gebrek 

aan motivatie als gevolg van overvraging (De Beer, 2011; Liberman & Förster, 2008). In deze 

studie wordt daarom onderzocht in hoeverre het lichamelijk ervaren van dichter bij je leerdoel 

komen een positief effect heeft op de motivatie van jeugdigen tussen 12 en 16 jaar met een 

LVB in het praktijkonderwijs. Aan de hand van de Goal Orientation Theory (Kaplan & Maehr, 

2007) en de Embodied Cognition theorie (Kiefer & Trumpp, 2012) wordt verwacht dat de 

leerlingen die lichamelijk dichter bij hun leerdoel komen, meer gemotiveerd zijn voor de taak. 

Omdat er weinig onderzoek is gedaan naar EC op dit gebied, wordt in deze studie ook gekeken 

naar de invloed van sekse en leeftijd op de motivatie van de leerlingen bij het lichamelijk 

ervaren van dichter bij je leerdoel komen. 
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Methode 

De onderzoeksvraag is beantwoord middels een kwantitatief quasi-experimenteel 

ontwerp met een voormeting, nameting en een follow-up met een controle-, partiële en 

experimentele conditie. Per conditie verschilt de mate waarop de participanten lichamelijk 

ervaren dat het leerdoel is behaald. De motivatie is middels een vragenlijst gemeten, direct na 

de nameting. De follow-up volgde twee weken na het experiment. 

Tabel 1 

Schematische weergave van het onderzoeksdesign 

 T0 T1 T2 

Controle conditie Voormeting Nameting Follow-up 

Partiële conditie Voormeting Nameting Follow-up 

Experimentele conditie Voormeting Nameting Follow-up 

 

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen, is gestreefd naar een 

minimum aantal van 30 participanten per conditie. In totaal zijn er 115 participanten en hun 

ouders benaderd middels een brief en een email. Door afwezigheid (door ziekte of stage) of 

geen toestemming van ouders, hebben in totaal 99 van de 115 leerlingen meegedaan aan het 

onderzoek, waarvan 63 jongens en 36 meisjes. De participanten zijn tussen de 12 en 16 jaar 

oud, hebben een licht verstandelijk beperkt intelligentieniveau (IQ: 55-80) en volgen 

praktijkonderwijs op één middelbare school in Noord-Brabant. Voor plaatsing in het 

praktijkonderwijs moeten leerlingen een leerachterstand hebben van 50% (drie jaar) of meer, 

op twee leerdomeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en/of rekenen). Hierbij doet 

één van deze achterstanden zich voor op het gebied van begrijpend lezen of rekenen (Poortstra, 

2015). Er is gebruik gemaakt van een gemakssteekproef. De condities zijn vergelijkbaar 

gemaakt op de kenmerken sekse en leeftijd door middel van matching, en de participanten zijn 

middels randomisatie verdeeld over de verschillende condities (Baarda et al., 2014).  

Tabel 2 

Schematische weergave van de verdeling over de condities per sekse en de gemiddelde leeftijd 

 Jongens Meisjes Totaal M SD 

Controle conditie 20 10 30 14.07 0.203 

Partiële conditie 21 13 34 14.26 0.148 

Experimentele conditie 22 13 35 14.29 0.172 

Totaal 63 36 99 14.21 0.993 
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Procedure 

Middels een zelfontworpen experiment is het effect van het behalen van een leerdoel 

met behulp van EC vergeleken met een leerstrategie zonder lichamelijke ervaring. Het doel van 

het experiment is dat participanten zo veel mogelijk provincies van Nederland leren benoemen 

en aanwijzen. Voordat de participanten de provincies leren, maken ze klassikaal een 

topografietoets op papier (voormeting) om te meten hoeveel provincies ze bij voorbaat al 

kennen. Tijdens het experiment worden de provincies in drie stappen aangeboden waarbij er 

per tussenstap vier provincienamen worden toegevoegd. Dit gebeurt in een controle-, partiële- 

en experimentele conditie. Tijdens het experiment is gebruik gemaakt van het plaatsen van 

blokjes in de juiste provincie op de kaart, om het experiment beter aan te laten sluiten bij de 

LVB doelgroep. Eerst liet de onderzoekster zien waar elke provincie ligt. De participant kreeg 

vervolgens twee kansen om het juiste blokje in de juiste provincie te leggen. Bij elke nieuwe 

kans of behaald leerdoel herhaalde de onderzoekster waar de eerder genoemde provincies 

liggen. In totaal hebben de participanten dus zes kansen (twee kansen per tussendoel) gehad 

om de twaalf provincies van Nederland te leren.  

 In alle condities waren de duur van het experiment, de drie tussendoelen en de 

instructie hetzelfde, doordat er gebruik is gemaakt van een protocol (zie bijlage 2). Wel 

verschilde de lichamelijke ervaring die de participanten hadden tijdens het experiment. In de 

experimentele conditie (figuur 2) zijn de tussendoelen verspreid door de ruimte. De participant 

heeft een lichamelijk ervaring doordat hij na het behalen van het tussendoel zich door de 

ruimte mag verplaatsen om fysiek dichter bij het einddoel te komen. In de partiële conditie 

(figuur 1) zitten de participanten op één plek, maar ervaren zij het behalen van de tussendoelen 

door het verplaatsen van een pion. Participanten in de controlegroep verplaatsen zich niet door 

de ruimte, krijgen geen pion en ervaren het behalen van tussendoelen doordat ze het volgende 

werkblad voor zich krijgen. Het experiment is individueel afgenomen en heeft plaatsgevonden 

in de theorie- en praktijk-leslokalen van de school. Het experiment duurde ongeveer 15 

minuten per participant. Om te meten hoeveel provincies de participanten hebben geleerd, 

volgde na het experiment een individuele nameting in de vorm van een topografietoets op 

papier. Direct na de nameting vulden alle participanten een vragenlijst in met betrekking tot 

hun motivatie gedurende de taak. Na twee weken is de follow-up topografietoets op papier 

klassikaal afgenomen om te meten hoeveel provincies de participanten hebben onthouden. Bij 

de voormeting, de nameting en de follow up is gebruik gemaakt van drie verschillend 

genummerde topografietoetsen, om een leereffect te voorkomen. 
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Meetinstrument 

Motivatie werd gemeten met, een in het Nederlands vertaalde versie van, de Task 

Evaluation Questionnaire van de Intrinsic Motivation Inventory [IMI] (Ryan, 1982). De 

vragenlijst bevat 18 stellingen welke zijn verdeeld over de schalen interest/enjoyment (zeven 

vragen), perceived competence (zes vragen) en pressure/tension (vijf vragen) (zie bijlage 1 

voor de vragenlijst). Per stelling moesten de participanten op een schaal van 1 tot en met 7 

scoren of de stelling wel of niet waar is met betrekking tot henzelf. Bij het vertalen is rekening 

gehouden met de doelgroep (LVB) door middel van simpel taalgebruik. De betrouwbaarheid 

en validiteit van de IMI is voldoende (Monteiro, Mata & Peixoto, 2015). De IMI is schriftelijk 

en individueel afgenomen, waarbij participanten in de gelegenheid waren om vragen te stellen. 

Uit de reliability-analyse blijkt dat de interne consistentie van de vragen in de IMI-

vragenlijst samen een Cronbach’s Alpha hebben van 0.841. Zonder vraag 2 heeft de vragenlijst 

een Cronbach’s Alpha van 0.860. Per schaal hebben de vragen van de IMI een Cronbach’s 

Alpha van 0.864 voor interest/enjoyment, 0.804 voor perceived competence en 0.430 voor 

pressure/tension (zonder vraag 2: α = 0.646). Er is gekozen om de analyses uit te voeren over 

de totale vragenlijst, omdat de interne consistentie voor alle vragen van de drie schalen samen 

(met of zonder vraag 2) weinig van elkaar verschilt (α = 0.841 of α = 0.860). 

Data analyse 

In de data-analyse is gebruik gemaakt van de gemiddelde score van de gehele 

vragenlijst per participant. Zes stellingen zijn omgescoord, omdat ze negatief gesteld waren. 

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen, is gekeken naar de onafhankelijke variabele 

lichaamsbeleving in relatie tot de afhankelijke variabele motivatie, op ratio meetniveau. Een 
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one-way analysis of covariance (ANCOVA) is gebruikt om het effect van lichaamsbeleving op 

de motivatie van leerlingen te vergelijken tijdens het behalen van leerdoelen in drie 

verschillende condities (controle-, partiële- en experimentele conditie). De controlevariabelen 

leeftijd (ratio) en sekse (dichotoom) zijn toegevoegd om de effecten hiervan op de motivatie 

van participanten mee te nemen in de analyse.	  

 

Resultaten 

Missings & outliers 

 Vier missing values zijn vervangen door het gemiddelde van de scores van alle 

leerlingen op de betreffende stelling. Met behulp van Z-scores en boxplots is er gekeken naar 

mogelijke uitschieters die invloed kunnen hebben op de resultaten. Er zijn hierbij geen 

participanten die een opvallend afwijkende Z-score (> 2.58) hebben gehaald op de vragenlijst 

vergeleken met andere participanten (Field, 2009).  

Assumpties 

 Uitkomsten van de skewness, kurtosis en Shapiro-Wilk statistieken hebben aangetoond 

dat aan de assumptie van normaliteit is voldaan in alle drie de condities. Geen van de scores 

zijn significant afwijkend. Scatterplots indiceren dat de relatie tussen de controlevariabelen 

(leeftijd en sekse) en de afhankelijke variabele (motivatie) lineair is. Verder wordt voor de 

controlevariabelen aan de assumpties van homogeniteit van regressie en homogeniteit van 

variantie voldaan door een niet-significante interactie met de onafhankelijke variabele 

(controle-, partiële- en experimentele conditie), F (3, 87) = 0.22, p = 0.883, en een niet-

significante Levene’s statistiek, F (2, 96) = 0.071, p = 0.931. 

Analyse 

Tabel 3 

Gemiddelde score voor motivatie op de IMI-vragenlijst per conditie 

 N M SD 

Controle conditie 30 4.93 0.979 

Partiële conditie 34 5.39 0.778 

Experimentele conditie 35 4.99 0.857 

Totaal 99 5.11 0.886 
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 De ANCOVA was voor de onafhankelijke variabele conditie niet statistisch significant, 

F (2, 87) = 0.191, p = 0.826, η2 = 0.004. Dit betekent dat er geen significant effect is gevonden 

van lichaamsbeleving op de motivatie van leerlingen met een LVB bij het behalen van 

leerdoelen in een van de drie condities. Post hoc analyses met Tukey’s HSD (bij een α van 

0.05) laten zien dat de motivatie van de participanten in de controle conditie niet significant 

lager is dan de motivatie van de participanten in de partiële conditie of de experimentele 

conditie. Er is ook geen significant verschil gevonden in motivatie van de participanten tussen 

de partiële- en de experimentele conditie.  

 Er is geen sprake van een significante interactie tussen motivatie en de controle-

variabele leeftijd, F (1, 87) = 0.303, p = 0.584, en tussen motivatie en de controlevariabele 

sekse, F (1, 87) = 0.464, p = 0.498. Dit betekent dat beide controlevariabelen geen effect 

hebben op de motivatie van de participanten in de verschillende condities. 

	  

Conclusie/discussie 

Praktische implicaties 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of het lichamelijk ervaren van dichter 

bij een leerdoel komen een positief effect heeft op de motivatie van jeugdigen tussen de 12 en 

16 jaar met een licht verstandelijke beperking in het praktijkonderwijs. Dit is onderzocht door 

leerlingen in drie verschillende condities lichamelijk te laten ervaren dat ze dichter bij hun 

leerdoel komen, het leren van de twaalf provincies van Nederland. Een deel van de leerlingen 

ging na het leren van vier provincies verder met leren zonder extra lichamelijke ervaring, een 

deel van de leerlingen ging na het leren van vier provincies verder met leren nadat zij een pion 

verplaatst hadden, en een deel van de leerlingen ging na het leren van vier provincies naar een 

volgende tafel. De hypothese is dat de leerlingen meer gemotiveerd zijn om hun leerdoel te 

behalen wanneer ze lichamelijk ervaren dat ze dichter bij het leerdoel komen (Liberman & 

Förster, 2008). In dit onderzoek zijn er echter geen significante verschillen gevonden in de 

motivatie van de leerlingen. Leerlingen die met een pion ervaarden dat zij dichter bij hun 

leerdoel kwamen, waren even gemotiveerd als leerlingen die naar een andere tafel verplaatsten 

en leerlingen die niets extra deden wanneer zij dichter bij hun doel kwamen. Verwacht werd 

dat de leerlingen die zich verplaatsten door de ruimte het meest gemotiveerd zouden zijn, 

omdat in onderzoek is gevonden dat leerlingen meer gemotiveerd zijn wanneer ze lichamelijk 

dichter bij hun leerdoel komen (Liberman & Förster, 2008). De uitkomst in dit onderzoek is 

niet overeenkomstig met de verwachting vanuit de literatuur. Verder is er geen significant 

verband gevonden tussen motivatie en de sekse en/of leeftijd van de leerlingen. 
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Limitaties & beperkingen 

 Mogelijk kunnen de afwijkende resultaten worden verklaard door verschillende 

factoren. De betrouwbaarheid en validiteit van het experiment kunnen op verschillende punten 

ter discussie worden gesteld. Het experimentele design van het onderzoek maakt dat er weinig 

gezegd kan worden over de externe validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Het 

experiment is ontworpen door de onderzoekers, waardoor het experiment moeilijk vergeleken 

kan worden met andere experimenten. Er is wel sprake van een hoge interne validiteit, doordat 

de onderzoekers gebruik hebben gemaakt van een uitgebreid protocol en doordat de 

onderzoekers alle verschillende condities hebben uitgevoerd met alle verschillende leeftijden. 

Door het protocol hebben de onderzoekers het experiment zoveel mogelijk op dezelfde wijze 

uitgevoerd. Door het uitvoeren van de verschillende condities bij verschillende leeftijden door 

alle onderzoekers, is er gecorrigeerd voor individuele verschillen tussen onderzoekers. Omdat 

beweging ook een positief effect kan hebben op het cognitief functioneren en de motivatie van 

leerlingen (Erickson, Hillman en Kramer, 2015), en omdat grote bewegingen in een 

klassensituatie niet praktisch zijn, is gekozen voor korte, doelgericht bewegingen in het 

experiment. Hierdoor is er weinig verschil tussen sensomotorische ervaringen per conditie. 

 De betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst hebben ook invloed op de 

uitkomsten van het onderzoek. Dat er geen relatie is gevonden tussen lichaamsbeleving en 

motivatie bij de LVB doelgroep in het huidige onderzoek, kan mogelijk worden verklaard door 

de formulering van de stellingen in de vragenlijst. Er is gekozen voor het combineren van 

positief geformuleerde en negatief geformuleerde stellingen, om de leerlingen alert te houden 

tijdens het invullen van de vragenlijst. Echter heeft dit er wel toe geleid dat in sommige 

stellingen een dubbele ontkenning zit, wat mogelijk de moeilijkheid van de vraag vergroot. 

Meerdere leerlingen hebben aangegeven dat ze de stellingen moeilijk te begrijpen vonden, 

voornamelijk bij de stellingen met een dubbele ontkenning. Dit kan de scores op de vragenlijst 

hebben beïnvloed. Daarnaast is de IMI-vragenlijst oorspronkelijk in het Engels. Bij het 

vertalen is rekening gehouden met de LVB doelgroep door gebruik te maken van simpel 

taalgebruik. Dit kan de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst hebben aangetast 

waardoor de scores op de vragenlijst vertekend zijn. 

 Tot slot hebben de participanten ook een effect op de resultaten. Het begrijpend 

leesniveau van de LVB doelgroep ligt gemiddeld lager dan het leesniveau van de gemiddelde 

leerling van middelbare schoolleeftijd (De Beer, 2011). Door de dubbele ontkenning in 

sommige stellingen, is de vragenlijst mogelijk van een te hoog begrijpend leesniveau geweest 

voor de LVB doelgroep. Verder is het aantal verworven participanten per conditie van 
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minimale steekproefgrootte om te kunnen spreken van een effect. Mogelijk waren de resultaten 

anders geweest wanneer er meer participanten van meer middelbare scholen waren benaderd.	  

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 Samengevat is er geen significant bewijs gevonden dat jongeren met een LVB meer 

gemotiveerd zijn om hun leerdoel te halen wanneer ze fysiek ervaren dat ze hun einddoel 

bereiken. Er is weinig tot geen eerder onderzoek bekend over de motivatie van jongeren met 

een LVB en mogelijke interventies om deze motivatie te vergroten. Deze studie is een uniek 

onderzoek naar de EC theorie die verwerkt is in een interventie. In deze studie is vervolgens 

onderzocht of deze interventie een effect heeft op de motivatie van jongeren met een LVB. 

Geen enkele studie heeft eerder onderzoek gedaan naar het effect van EC met behulp van deze 

interventie, bij deze specifieke doelgroep. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar de 

motivatie van jongeren met een LVB en de EC theorie zijn het verbeteren en herhalen van het 

huidige onderzoek. 

 Ten eerste is het belangrijk dat er een groter aantal participanten uit verschillende 

scholen in Nederland deelneemt aan een vervolgonderzoek. Dit vergroot de kans op 

generaliseerbaarheid van de resultaten over een grotere groep mensen. Met een grotere 

steekproef kan er ook meer gezegd worden over het effect van het experiment. 

 Ten tweede kunnen de sensomotorische ervaringen meer verschillen per conditie, zodat 

er een duidelijker verschil aanwezig is tussen de condities. Hierbij moet de controle conditie 

meer vergelijkbaar zijn met het leren en werken in de klas. De experimentele conditie, waarbij 

de sensomotorische ervaringen gerelateerd zijn aan het leerproces, moet meer vergeleken 

worden met een conditie waarin de sensomotorische ervaringen niet gerelateerd zijn aan de 

leertaak. Dit om te kijken of er verschil in motivatie is tussen taakgerelateerde en niet-

taakgerelateerde sensomotorische ervaringen.  

 Ten derde moeten het experiment en de vragenlijst zo goed mogelijk aansluiten op de 

doelgroep van het onderzoek. De taak moet niet te moeilijk zijn dat niemand het kan halen of 

leerlingen onjuiste antwoorden gaan invullen, maar ook niet te makkelijk zodat de leerlingen 

het de eerste keer meteen halen, wat in dit experiment het geval was. Daarnaast moeten bij de 

formulering van de stellingen in de vragenlijst dubbele ontkenningen worden voorkomen, 

zodat het begrijpend leesniveau niet te hoog is voor de leerlingen. 
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Bijlage 1: IMI-vragenlijst 

Vragenlijst over de taak 
 
 
Ingevuld door: 

niet 
waar 

een beetje 
waar 

wel 
waar 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Tijdens de taak, dacht ik na over hoe leuk ik de taak vond. 
 

       

2. Ik was helemaal niet zenuwachtig tijdens het doen van de 
taak. 

       

3. Ik denk dat ik best goed ben in deze taak. 
 

       

4. Ik vond de taak erg interessant. 
 

       

5. Ik voelde mij gespannen tijdens het doen van de taak. 
 

       

6. Ik denk dat ik deze activiteit goed heb gedaan, vergeleken 
met andere leerlingen. 

       

7. Deze taak niet leuk om te doen.  
 

       

8. Ik voelde mij relaxed tijdens het doen van de taak. 
 

       

9. Ik vond het erg leuk om de taak te doen. 
 

       

10. Ik vind dat ik de taak goed heb gedaan. 
 

       

11. Ik was bang tijdens het doen van de taak. 
 

       

12. Ik vond de taak erg saai. 
 

       

13. Ik was handig in het doen van deze taak. 
 

       

14. Ik dacht dat deze taak erg interessant zou zijn. 
 

       

15. Ik voelde me onder druk gezet tijdens de taak.  
 

       

16. Ik deed goed mijn best tijdens deze taak. 
 

       

17. Nadat ik een tijdje met de taak bezig was, vond ik dat ik er 
goed in was.  

       
 

18. Ik was niet zo goed in deze taak.  
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Bijlage 2: Protocol 

In dit protocol wordt de procedure van het experiment beschreven. Het experiment bestaat uit: 

de voormeting, het spel, de nameting en de follow-up. De voormeting, nameting en follow-up 

zijn voor de drie condities gelijk. Het spel is voor iedere conditie anders en wordt per conditie 

uitgeschreven.  

1. De voormeting  

De voormeting is gelijk voor de controle-, partiële- en experimentele conditie.  

Beschrijving ruimte: De voormeting wordt afgenomen in een theorielokaal, waarbij weinig 

prikkels aanwezig zijn. De tafels in het lokaal worden in de toets opstelling gezet. Op elke 

tafel wordt voormeting werkblad 1 gelegd.  

Benodigdheden/materialen: Voormeting werkblad 1 en pennen en gummen voor de 

leerlingen. 

Procedure: De leerlingen gaan zitten aan een tafel, waarop werkblad 1 van de voormeting ligt. 

De leerkracht geeft de leerlingen instructie (zie hieronder). De leerlingen vullen zelfstandig 

het werkblad 1 van de voormeting in. Als de leerkracht het zegt leveren zij werkblad 1 van de 

voormeting in.  

Tekst leerkracht: 

“Dit is de kaart van Nederland.  Nederland heeft twaalf provincies” (Wijs de lijnen van de 

provincie Noord-Brabant aan). “Een provincie is een deel van Nederland. Jullie zijn 

postbezorger waarbij je pakketjes bezorgt door heel Nederland. Om de pakketjes op de juiste 

plek te bezorgen willen wij weten waar welke provincie ligt. Daarom gaan jullie op het 

werkblad schrijven hoe elke provincie heet. Doe het zo: je schrijft het cijfer achter de naam 

van de Provincie. Als jij denkt dat Utrecht bij nummer 1 ligt, schrijf je dus achter Utrecht een 

1. Als je niet weet waar een provincie ligt, dan schrijf je niets op. Zijn er nog vragen? Dan 

mogen jullie nu beginnen.’’ 

Het aantal juiste antwoorden wordt door de onderzoeker genoteerd op het antwoordblad. 
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2. Het spel 

Groep 1: Controleconditie 

Beschrijving ruimte: In een prikkelarme ruimte staat één tafel met één stoel. Op de tafel 

worden de werkbladen 1, 2, 3 aangeboden van het spel door de onderzoeker en 12 pakketjes 

met daarop de namen van de provincies. 

Benodigdheden/materialen: Werkblad 1, 2 en 3 van het spel; 12 pakketjes met daarop de 

namen van de provincies, 2 bakjes en een antwoordblad voor de onderzoeker. 

Procedure: De participant zit gedurende het spel aan één tafel.  

Groep 2: Partiële conditie 

Beschrijving ruimte: In een prikkelarme ruimte staat één tafel met één stoel. Op de tafel 

worden de werkbladen 1, 2, 3 na elkaar aangeboden van het spel door de onderzoekers en 

staan 2 bakjes en 12 pakketjes met daarop de namen van de provincies. Bovendien ligt er een 

overzichtsveld met één pion op tafel.  

Benodigdheden/materialen: Werkblad 1, 2 en 3 van het spel; 12 pakketjes, 2 bakjes, 

overzichtsveld, pion en een antwoordblad voor de onderzoeker 

Procedure: De participant zit gedurende het spel aan één tafel.  

Groep 3: Experimentele groep 

Beschrijving ruimte: In een prikkelarme ruimte staan drie tafels achter elkaar met aan iedere 

tafel één stoel. Op tafel 1  ligt een rood tafelkleed en wordt werkblad 1 van het spel 

aangeboden, op tafel 2 ligt een oranje tafelkleed en wordt werkblad 2 van het spel 

aangeboden, op tafel 3 ligt een groen tafelkleed en wordt werkblad 3 van het spel 

aangeboden. 

Benodigdheden/materialen: Rood, groen en oranje tafelkleed. Werkblad 1, 2 en 3 van het 

spel; 12 pakketjes per tafel, 2 bakjes per tafel, 4  tafels en een antwoordblad en krukje op 

wieltjes voor de onderzoeker. 

Procedure: De participanten lopen na elk werkblad naar de volgende tafel waar zij een nieuw 

werkblad krijgen aangeboden. 
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Stap 1: Zuid 

Je hebt net opgeschreven welke provincies van Nederland je al kent. Nu ben je postbezorger 

en ga je alle pakketjes door heel Nederland bezorgen. Hier gaan we nu in drie stappen mee 

oefenen. 

De participant krijgt werkblad 1 aangeboden. 

De onderzoeker start met de instructie: “Je start met pakketjes bezorgen in het zuiden van 

Nederland. Zuid-Nederland bestaat uit vier provincies. Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en 

Zuid-Holland”. 

● Dit is Limburg (wijs aan). Limburg is de meest zuidelijke provincie (wacht 3 tellen). 

● Dit is Noord-Brabant (wijs aan). Oss ligt in Noord-Brabant (wacht 3 tellen). 

● Dit is Zeeland (wijs aan). Zeeland ligt aan de zee (wacht 3 tellen). 

● Dit is Zuid-Holland (wijs aan). In Zuid-Holland ligt de grootste haven van Nederland 

(wacht 3 tellen). 

‘’Voor jou liggen vier pakketjes, jij mag ze op de juiste provincie proberen te leggen. Je 

bezorgt één pakketje per provincie. Snap je wat de bedoeling is? Dan mag je nu beginnen.’’ 

Alle pakketjes zijn bezorgd: ‘’Ik zie dat alle pakketjes zijn bezorgd, deze pakketjes zijn goed 

bezorgd (wijs aan).  

Scenario 1: participant bezorgt alle pakketjes op de juiste plek.  

“Goed zo! Jij weet alle provincies van het zuiden van Nederland. We gaan nu verder met de 

volgende stap” 

Scenario 2: Participant bezorgt pakketjes in de verkeerde provincies: De onderzoeker pakt de 

verkeerd bezorgde pakketjes één voor één van het papier af en legt deze terug in het bakje. 

Daarna legt de onderzoeker de pakketjes één voor één neer bij de juiste provincies, wijst aan 

en benoemt de provincie.  

‘’Dit pakketje hoort in … (naam provincie)‘’ 

Wanneer alle pakketjes op de juiste provincie zijn geplaatst, worden de provincies nog eens 

herhaald door de onderzoeker.  
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“Dus hier ligt Limburg. Hier ligt Noord-Brabant. Hier ligt Zeeland en hier ligt Zuid-

Holland”.  

De pakketjes worden door elkaar gehusseld. De participant krijgt nog een mogelijkheid om 

alle pakketjes in de juiste provincie te bezorgen. In totaal krijgt de participant twee keer de 

kans om de pakketjes juist te bezorgen. Op het antwoordblad wordt aangegeven of de 

pakketjes bij de eerste of tweede keer goed zijn bezorgd. Hierna wordt gestart met de 

volgende stap.  

Als de participant gefrustreerd raakt door het maken van fouten, zegt de onderzoeker: ‘’Je 

mag fouten maken, dat geeft niets. Het is een leerproces’’ 

 ‘’Nu haal ik alle pakketjes van de kaart af, want er is een nieuwe lading pakketjes gekomen 

die jij weer in de juiste provincie gaat bezorgen. Zet ‘m op!’ 

“Goed zo! Jij weet nu alle provincies van het zuiden van Nederland.” 

 

Stap 2: Zuid en Midden 

Voor controle conditie: ‘’We gaan verder met de volgende stap.’’ 

Voor de partiële-conditie: “We gaan verder met de volgende stap. Daarvoor mag je eerst 

de pion één stapje verder zetten, van start naar doel 1.’’ 

Voor de experimentele conditie: De participant loopt samen met de onderzoeker naar 

de volgende tafel. “We gaan verder met de volgende stap. Hiervoor lopen wij samen naar 

de volgende tafel.” 

De participant krijgt werkblad 2 aangeboden door de onderzoeker met de instructie: 

“Je gaat nu pakketjes bezorgen in het zuiden en het midden van Nederland. Zuid-Nederland 

bestaat uit Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Die hebben we net gehad. 

midden-Nederland bestaat ook uit vier provincies. Utrecht, Gelderland, Flevoland en 

Overijssel. 

● Dit is Utrecht (wijs aan). Utrecht ligt in het midden van Nederland (wacht 3 tellen). 

● Dit is Gelderland (wijs aan). Gelderland is de grootste provincie van Nederland 

(wacht 3 tellen). 
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● Dit is Flevoland (wijs aan). Flevoland ligt in een meer (wacht 3 tellen). 

● Dit is Overijssel (wijs aan). Overijssel ligt boven de rivier de IJssel (wacht 3 tellen). 

“Nu mag jij de pakketjes gaan bezorgen, zet hem op!” 

Alle pakketjes zijn bezorgd: ’’Ik zie dat alle pakketjes zijn bezorgd, deze pakketjes zijn goed 

bezorgd’’ (wijs aan).  

Scenario 1: participant bezorgt alle pakketjes op de juiste plek.  

“Goed zo! Jij weet alle provincies van het zuiden en midden van Nederland. We gaan nu 

verder met de volgende stap” 

Scenario 2: Participant bezorgt pakketjes in de verkeerde provincies: De onderzoeker pakt de 

verkeerd bezorgde pakketjes één voor één van het papier af en legt deze terug in het bakje. 

Daarna legt de onderzoeker de pakketjes één voor één neer bij de juiste provincies, wijst aan 

en benoemt de provincie.  

‘’Dit pakketje hoort in … (naam provincie)‘’ 

Wanneer alle pakketjes op de juiste provincie zijn geplaatst, worden de provincies nog eens 

herhaald door de onderzoeker.  

“Dus hier ligt Limburg. Hier ligt Noord-Brabant. Hier ligt Zeeland en hier ligt Zuid-Holland. 

En hier ligt Utrecht, hier ligt Gelderland, hier ligt Flevoland en hier ligt Overijssel.’’ 

De pakketjes worden door elkaar gehusseld. De participant krijgt nog een mogelijkheid om 

alle pakketjes in de juiste provincie te bezorgen. In totaal krijgt de participant twee keer de 

kans om de pakketjes juist te bezorgen. Op het antwoordblad wordt aangegeven of de 

pakketjes bij de eerste of tweede keer goed zijn bezorgd. Hierna wordt gestart met de 

volgende stap.  

Als de participant gefrustreerd raakt door het maken van fouten, zegt de onderzoeker: ‘’Je 

mag fouten maken, dat geeft niets. Het is een leerproces’’ 

‘’Nu haal ik alle pakketjes van de kaart af, want er is een nieuwe lading pakketjes gekomen 

die jij weer in de juiste provincie gaat bezorgen. Zet ‘m op!’’ 

“Goed zo! Jij weet nu alle provincies van het zuiden en midden van Nederland.” 
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Stap 3: Heel Nederland 

Voor controle conditie: ‘’We gaan verder met de volgende stap.’’ 

Voor de partiële-conditie: “We gaan verder met de volgende stap. Daarvoor mag je eerst 

de pion één stapje verder zetten, van doel 1 naar doel 2.’’ 

Voor de experimentele conditie: De participant loopt samen met de onderzoeker naar 

de volgende tafel. “We gaan verder met de volgende stap. Hiervoor lopen wij samen naar 

de volgende tafel.” 

De participant krijgt nu werkblad 3 aangeboden door de onderzoeker met de instructie: 

“Je gaat nu pakketjes bezorgen in heel Nederland. Zuid-Nederland bestaat uit Limburg, 

Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Midden-Nederland bestaat uit Utrecht, 

Gelderland, Flevoland en Overijssel. Deze provincies hebben we net gehad. In het noorden 

liggen de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Noord-Holland” 

● Dit is Groningen (wijs aan). Groningen is de meest noordelijke provincie (wacht 3 

tellen). 

● Dit is Drenthe (wijs aan). Drenthe ligt onder Groningen (wacht 3 tellen).  

● Dit is Friesland (wijs aan). Friesland staat in verbinding met Nood-Holland door een 

dijk (wacht 3 tellen).  

● Dit is Noord-Holland (wijs aan). Noord-Holland ligt boven Zuid-Holland (wacht 3 

tellen). 

“Nu mag jij de pakketjes gaan bezorgen, zet hem op!” 

Alle pakketjes zijn bezorgd: ‘’Ik zie dat alle pakketjes zijn bezorgd, deze pakketjes zijn goed 

bezorgd (wijs aan).  

Scenario 1: participant bezorgt alle pakketjes op de juiste plek.  

“Goed zo! Jij weet alle provincies van heel Nederland. Goed gedaan!” 

Scenario 2: Participant bezorgt pakketjes in de verkeerde provincies: De onderzoeker pakt de 

verkeerd bezorgde pakketjes één voor één van het papier af en legt deze terug in het bakje. 

Daarna legt de onderzoeker de pakketjes één voor één neer bij de juiste provincies, wijst aan 

en benoemt de provincie.  
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‘’Dit pakketje hoort in … (naam provincie)‘’ 

Wanneer alle pakketjes op de juiste provincie zijn geplaatst, worden de provincies nog eens 

herhaald door de onderzoeker.  

“Dus hier ligt Limburg. Hier ligt Noord-Brabant. Hier ligt Zeeland en hier ligt Zuid-Holland. 

Dus hier ligt Utrecht, hier ligt Gelderland, hier ligt Flevoland en hier ligt Overijssel. Dus 

hier ligt Groningen, hier ligt Drenthe, hier ligt Friesland en hier ligt Noord-Holland.’’ 

De pakketjes worden door elkaar gehusseld. De participant krijgt nog een mogelijkheid om 

alle pakketjes in de juiste provincie te bezorgen. In totaal krijgt de participant twee keer de 

kans om de pakketjes juist te bezorgen. Op het antwoordblad wordt aangegeven of de 

pakketjes bij de eerste of tweede keer goed zijn bezorgd. Hierna wordt gestart met de 

nameting.   

Als de participant gefrustreerd raakt door het maken van fouten, zegt de onderzoeker: ‘’Je 

mag fouten maken, dat geeft niets. Het is een leerproces’’ 

 ‘’Nu haal ik alle pakketjes van de kaart af, want er is weer een nieuwe lading pakketjes 

binnen gekomen die jij weer in de juiste provincie gaat bezorgen. Zet ‘m op!’’ 

“Goed zo! Jij weet alle provincies van heel Nederland. Goed gedaan!” 

 

  

Voor controle conditie: “Goed zo! Jij weet nu alle provincies van heel Nederland.”	  

Voor de partiële-conditie: “Goed zo! Jij weet nu alle provincies van heel Nederland.” Daarvoor 

mag je nu de pion één stapje verder zetten, van doel 2 naar het hoofddoel.’’	  

Voor de experimentele conditie: De participant loopt samen met de onderzoeker naar de 
volgende tafel: “Goedzo! Jij weet nu alle provincies van heel Nederland. Daarom lopen wij nu 
samen naar de laatste tafel.” 	  
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3. De nameting 

De nameting is gelijk voor de controle-, partiële- en experimentele conditie.  

Beschrijving ruimte: De nameting wordt afgenomen in dezelfde ruimte waar het spel wordt 

afgenomen. Bij de controle- en partiële conditie zal dit aan tafel 1 zijn. Bij de experimentele 

conditie zal de nameting worden afgenomen aan tafel 4. De omgeving is een prikkelarme 

omgeving.  

Benodigdheden/materialen: Nameting werkblad 1, pennen en gummen voor de leerlingen en 

IMI vragenlijst. 

Procedure: De leerlingen gaan zitten aan een tafel, waarop werkblad 1 van de nameting ligt. 

De onderzoeker geeft de leerlingen instructie (zie hieronder). De leerlingen vullen zelfstandig 

het werkblad 1 van de nameting in. Als de leerling klaar is met het werkblad wordt deze bij de 

onderzoeker ingeleverd. Hierna wordt bij de leerling de IMI afgenomen.  

Tekst onderzoeker: 

“Dit is nog een keer de kaart van Nederland.  Ik ben benieuwd of jij nu weet waar elke 

provincie ligt. Daarom ga je nu op het werkblad schrijven hoe elke provincie heet. Doe het 

zo: je schrijft het cijfer achter de naam van de Provincie. Als jij denkt dat Utrecht bij nummer 

1 ligt, schrijf je dus achter Utrecht een 1. Als je niet weet waar een provincie ligt, dan schrijf 

je niets op. Zijn er nog vragen? Dan mag je nu beginnen.’’ 

Het aantal juiste antwoorden wordt door de onderzoeker genoteerd op het antwoordblad. 
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4. De follow-up 

De follow-up is gelijk voor de controle-, partiële- en experimentele conditie.  

Beschrijving ruimte: De follow-up wordt afgenomen in een theorielokaal, waarbij weinig 

prikkels aanwezig zijn. De tafels in het lokaal worden in de toets opstelling gezet. Op elke 

tafel wordt follow-up werkblad 1 gelegd.  

Benodigdheden/materialen: Follow-up werkblad 1 en pennen en gummen voor de leerlingen. 

Procedure: De leerlingen gaan zitten aan een tafel, waarop werkblad 1 van de follow-up ligt. 

De leerkracht geeft de leerlingen instructie (zie hieronder). De leerlingen vullen zelfstandig 

het werkblad 1 van de follow-up in. Als de leerkracht het zegt leveren zij  werkblad 1 van de 

follow-up in.  

Tekst leerkracht: 

 “Hoi klas. Twee weken geleden hebben we, samen met jullie, een spel gedaan over de 

provincies van Nederland. Hierbij waren jullie postbezorgers en mochten jullie pakketjes 

bezorgen door heel Nederland. Nu krijgen jullie een blad met de kaart van Nederland en de 

namen van de provincies staan er boven. Samen gaan we kijken hoeveel provincies jullie nog 

hebben onthouden van het spel. Doe het zo: je schrijft het cijfer achter de naam van de 

Provincie. Als jij denkt dat Utrecht bij nummer 1 ligt, schrijf je dus achter Utrecht een 1. Als 

je niet weet waar een provincie ligt, dan schrijf je niets op. Zijn er nog vragen? Dan mogen 

jullie nu beginnen.’’ 

De onderzoeker haalt na de overhoring alle bladen op en kijkt ze na. De participant wordt 

bedankt voor zijn inzet. “Heel erg bedankt dat jullie mee wilden doen aan ons onderzoek. 

Jullie hebben ons erg goed geholpen.”  
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VOORMETING       Provincies van Nederland 

Naam:         Klas:  

Jongen / Meisje  

 
Opdracht: je ziet allemaal cijfers in het plaatje van Nederland staan. Schrijf bij elke provincie welk 
cijfer erbij hoort:  
 

Cijfer Cijfer 
Noord-Brabant  Limburg  
Drenthe  Noord-Holland  
Flevoland  Overijssel  
Friesland  Utrecht  
Gelderland  Zeeland  
Groningen  Zuid-Holland  
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HET SPEL WERKBLAD 1 
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HET SPEL WERKBLAD 2 

 

 

 

 

 

 

 



EMBODIED COGNITION EN HET BEHALEN VAN LEERDOELEN	  

	  

31	  

HET SPEL WERKBLAD 3 
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NAMETING      Provincies van Nederland 

Naam:        Klas:  

 

Jongen / Meisje  

 
Opdracht: je ziet allemaal cijfers in het plaatje van Nederland staan. Schrijf bij elke provincie welk 
cijfer erbij hoort:  
 

Cijfer Cijfer 
Noord-Brabant  Limburg  
Drenthe  Noord-Holland  
Flevoland  Overijssel  
Friesland  Utrecht  
Gelderland  Zeeland  
Groningen  Zuid-Holland  
 

 

 

FOLLOW-UP         Provincies van Nederland 



EMBODIED COGNITION EN HET BEHALEN VAN LEERDOELEN	  

	  

33	  

Naam:        Klas:  

 

Jongen / Meisje  

 
Opdracht: je ziet allemaal cijfers in het plaatje van Nederland staan. Schrijf bij elke provincie welk 
cijfer erbij hoort:  
 

Cijfer Cijfer 
Noord-Brabant  Limburg  
Drenthe  Noord-Holland  
Flevoland  Overijssel  
Friesland  Utrecht  
Gelderland  Zeeland  
Groningen  Zuid-Holland  
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Persoonlijke gegevens 

Respondentnummer  

Conditienummer  

Naam  

Geslacht  

Geboortedatum   

Onderwijsvorm  

 

Antwoordblad zuid (werkblad 1)  

 Eerste poging Tweede poging 

Provincies Goed Fout Goed Fout 

Zuid-Holland     

Zeeland     

Noord-Brabant     

Limburg     

Totaal     

Tijd   

 

Antwoordblad zuid en midden (werkblad 2) 

 eerste poging tweede poging 

Provincies Goed Fout goed fout 

Flevoland     

Overijssel     

Gelderland     

Utrecht     

Zuid-Holland     

Zeeland     

Noord-Brabant     

Limburg     

Totaal     

Tijd   



EMBODIED COGNITION EN HET BEHALEN VAN LEERDOELEN	  

	  

35	  

 

Antwoordblad heel Nederland (werkblad 3) 

 eerste poging tweede poging 

Provincies Goed Fout goed fout 

Groningen     

Friesland     

Drenthe     

Noord-Holland     

Flevoland     

Overijssel     

Gelderland     

Utrecht     

Zuid-Holland     

Zeeland     

Noord-Brabant     

Limburg     

Totaal     

Tijd   
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Overzichtsveld partiële conditie 

 


