
Zelfregulatie in het vmbo: Goalkeeper!



De aanleiding

• Jongeren hebben moeite met het behouden van een 
gezonde leefstijl

• Zelfregulatie is belangrijk voor het behouden van een 
gezonde leefstijl (De Ridder & De Wit, 2006; De Vet, De Wit, Luszczynska, Stok, Gaspara, Pratt, 
Wardle & De Ridder, 2013)

• Zelfregulatie kan eenvoudig worden toegepast bij 
Lichamelijke Opvoeding



Zelfregulatie
~de mate waarin een individuen in staat is om zelfstandig, 

doelbewust en efficiënt te leren door het gebruik van de 
verschillende vaardigheden van het leerproces van 
zelfregulatie (Zimmerrman, 2006)

* De leerkracht heeft een centrale rol bij de ondersteuning van 
het leerproces van zelfregulatie

Plannen

Monitoren
Reflecteren
Evaluatie



Onderzoeksvraag

‘In hoeverre heeft de Goalkeeper interventie bij 11- t/m 16-jarige 
vmbo-leerlingen effect op de zelfregulatie?’

Effecten
• Leidt de Goalkeeper interventie tot een hogere mate van 

zelfregulatie? 

‘In hoeverre verschilt het begeleidende gedrag van de leerkracht 
tijdens de Goalkeeper interventie vergeleken met een 
reguliere les’

Verschillen
• Leidt het toepassen van de Goalkeeper interventie tot een 

verschil in het geven van instructie? 



Methode

• Onderzoeksgroep: 

* Drie vmbo-scholen (vijf klassen)

* 89 leerlingen (48 jongens en 41 meisjes) 

* Drie leerkrachten

• Meetinstrumenten

* Leerlingen: leerlingen vragenlijst voor bewegingsonderwijs 

(SLO, 2015)

* Leerkrachten: audio metingen 



Goalkeeper

• Opbouw
* Vier perioden van vier weken

* Lesposters met drie niveaus 

Week 1                                        
Plannen

• Motorisch 
doel en 
plannen

Week 2                                        
Monitoren

• Oefenen 
met een 
klasgenoot

Week 3                                        
Monitoren

• Oefenen 
met een 
klasgenoot

Week 4                                        
Reflecteren

• Evaluatie 
van het 
gestelde 
doel



Resultaten

• Vragenlijst zelfregulatieve vaardigheden leerlingen (n=89)

* Significant gemiddelde effecten bij monitoren en reflecteren
* Klein interactie-effect bij reflecteren
* Schoolspecifieke effectgroottes

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Experimenteel Controle

Plannen

Voor Na

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Experimenteel Controle

Monitoren

Voor Na

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Experimenteel Controle

Reflecteren

Voor Na



• Audiometing leerkracht (n=3)

* Vergeleken met de controlegroep scoort de experimentele 
groep hoger op plannen, monitoren en reflecteren 

* Schoolspecifieke significante verschillen gemeten
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Discussie

• Zelfregulatie leerlingen

*Geen effecten bij plannen: geringe ondersteuning van de 
leerkracht bij plannen, inadequate planningsvaardigheden 
*Schoolspecifieke effecten: verschil in instructiewijze 
leerkracht, onderzoekspopulatie (vmbo-basisgerichte- en 
vmbo-theoretische leerweg), verschillen bij de implementatie 
en uitvoering van Goalkeeper

• Begeleidende gedrag leerkracht

* Verschillen in instructiewijze: ervaring met ondersteuning 
leerproces zelfregulatie, andere rol als leerkracht (directe 
instructie versus stimuleren zelfregulatie)



Conclusie

• De Goalkeeper interventie heeft een effect op de 
zelfregulatie van vmbo-leerlingen
•Er zijn verschillen in de instructiewijze van de leerkracht bij 
het toepassen van de Goalkeeper interventie. 
•Bij de effecten van de zelfregulatie en de verschillen in 
instructiewijze zijn schoolspecifieke bevindingen gemeten

Aanbevelingen

• Een kortere cyclus binnen de interventie  
• Een intensieve ondersteuning van de leerkracht


