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Zelfregulatie in het vmbo

Alien van der Sluis, Simon Leistra, Ingrid van Aart en Remo Mombarg

Contact ; a.van.der.sluis@pl.hanze.nl/r.mombarg@pl.hanze.nl

overzicht

• Prevalentie gezondheid in vmbo

• Rol bewegingsonderwijs

• Rol kind

• Idee stimulatie vmbo leerlingen
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Kinderen zijn minder fit dan 30 jaar geleden (Runhaar, 2010)  en minder (bal)vaardig (Smit, 2010), en balansvaardig, 

10 %  van de kinderen heeft ernstige motorische problemen (Wall & Kentela, 2010;Wildeboer & Mombarg, 2012)

kinderen onderschrijven belang van het aanbod; 64% van de doelen wordt bereikt… (maar bijvoorbeeld an stoeisepeln en 

Kinderen in het BO beheersen slechts 50% van de vaardigheden (Cito, 2006), dit is 20% minder dan verwacht (van der 

VO (onderbouw) beperkt onderzoek: trapezezwaaien en voetbal… weinig gevorderden  en veel leerlingen aan de 

Hoe gezond is het vmbo
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Bronnen:  Looze e.a, 2014; Collard et al., 2013; Dutenweerd et al., 2013;  Roth et. al., 2010; Reijgersberg et al., 2013, 2014, Stegeman, 2007; van Weerden et al.,

2008

Wat willen we met bewegingsonderwijs?

Sport

Vaardigheid

Beleving

Zelfregulatie

Sport

Deelname

Sport

Gezondheid

Het kind

Er wordt onvoldoende aangesloten bij de behoefte van 

alle leerlingen 1, 2

Kinderen die meer mogen reguleren en zich meer 

gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd 3,4 

Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving

Bronnen:

1. Breedveld, 2010; 2. Stegeman, 2007; 3. Van den Berghe, 2014; 4. Van Aart, 2015

‘Gezondheid als het 

vermogen zich aan te 

passen en een eigen 

regie te voeren, in het 

licht van de fysieke, 

emotionele en sociale 

uitdagingen van het 

leven’, Huber, 2014)

Zelfregulatie is de mate waarin een individu in staat is om 

zelfstandig, doelbewust en efficiënt te leren door het gebruik van 

verschillende vaardigheden₁(Jonker, 2011; Zimmerman, 2006) 
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Interventie: SEU + zelfregulatie judo

• Sport Educatie Unit

– Gebaseerd op spelthema’s

– Sportechte vormen

– 3 lessen + afsluitend evenement

• Zelfregulatie

– Kiezen van eigen doelen op niveau

– Leskaarten 

– Ondersteunend leerkrachtgedrag (scaffolding)
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Reflectie
• Wat vond je goed gaan vandaag?

• Wat zou je graag willen verbeteren?

• Welke leskaart kan jou of je team hierbij 

helpen?

10

• Hoe begeleid je?

• Welke lesinhouden zijn passend om zelfsturing

mogelijk te maken?

Docentenrol

1. Is er in de lessen floorball en zelfverdediging (judo) sprake van een manier van 

lesgeven waarbij zelfregulatie meer aan de orde komt dan in de reguliere lessen? 

2. Hoe worden de lessen ervaren door de leerlingen? 

3. Hoe ervaren de docenten het geven van de methode en wat zijn cruciale 

succes- en faalfactoren? 

Onderzoeksvragen
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Resultaat audio opnames
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Opmerkingen van de docenten, 2e les

interventie controle

Interviews leerlingen en docent

Ervaringen docenten:

- Geïnspireerd door geven van de lessen

- motivatie sport neemt toe

- Moeite met vertrouwen geven

Ervaringen van leerlingen;

– ervaren zelfstandigheid en vrijheid als positief, kaarten soms als te 

moeilijk

– ervaren veranderende rol van docent

– Lessen floorball geschikter dan judo
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Onderzoek 2016-2018
Ontwikkelen interventie

• Meer (sport)lessen met leerlingen maken

• Meer video beelden voor de lessen

• Zelfregulatielessen voor in de mentorles

• Trainingen docent gedrag

Ontwikkelen instrumenten

• Observatie-instrument voor het meten van op 

zelfregulatie gericht op lesgeven.

• Koppeling van zelfregulatie met andere lessen en 

met leefstijl
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Metingen

Lessen LO (4 
weken)

Lessen mentor

Lessen LO (4 
weken)

Lessen mentor

Tussenevaluatie

Lessen LO (8 
weken)

Lessen mentor

Metingen

Zelfregulatie= doelgericht gedrag
• Sportdoel & gezondheidsdoel

• ‘langere termijn’:  3 weken, 3 weken, 6 weken

• Van voorgestructureerde doelen naar zelfgekozen doelen
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Aan de slag met sportdoelen
Probeer te komen tot een sportdoel dat vmbo leerlingen in 3 weken kunnen 

bereiken, voor bijvoorbeeld freerunning, trickbike of dans.

Neem daarin mee:

• Niveau van de leerlingen, soort doel, de begeleiding die nodig is

• Welke mate van vrijheid is hierin mogelijk (ook praktisch in de les?)

• Hoe stimuleer je dat leerlingen gemotiveerd zijn voor hun doel? Of wat 

heb je daarvoor nodig als docent?

• Welke bredere adviezen hebben jullie als groep om de leefstijl bij vmbo 

leerlingen te bevorderen?
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Aan de slag met leefstijldoelen
Probeer te komen tot een leefstijldoel dat vmbo leerlingen in 3 weken kunnen 

bereiken, voor één van de BRAVO-factoren

Neem daarin mee:

• Niveau van de leerlingen, soort doel, de begeleiding die nodig is

• Welke mate van vrijheid is hierin mogelijk (ook praktisch in de les?)

• Hoe stimuleer je dat leerlingen gemotiveerd zijn voor hun doel? Of wat 

heb je daarvoor nodig als docent?

• Welke bredere adviezen hebben jullie als groep om de leefstijl bij vmbo 

leerlingen te bevorderen?
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