
 

 

 

 

 

 

AUTONOMIE, COMPETENTIE EN VERBONDENHEID 

ALS MOTOR VOOR VERANDERING BIJ 

JEUGDCOACHES 

 

 

 

Aantal woorden: 21 019 

 

 

Sofie Morbée 

Studentennummer: 01201196 

 

Promotor: Dr. Nathalie Aelterman 

Masterproef II neergelegd tot het behalen van de graad van Master of Science in de 

Psychologie, afstudeerrichting Klinische Psychologie 

 

Academiejaar: 2016-2017 

 

 



! ! ! !
!

Abstract 

Desondanks de vele gekende voordelen van fysieke activiteit voor de gezondheid en het 

welbevinden is de drop-out uit sportclubs het hoogst bij jongeren tot en met 18 jaar. Er 

is dus nood aan effectieve strategieën om duurzame motivatie bij jeugdsporters te 

bevorderen, opdat ze zich op langere termijn binnen een sportclub zouden engageren. 

Het workshoptraject ‘Coach met de M-factor’ heeft als hoofddoel jeugdcoaches te 

trainen in een (meer) motiverende aanpak volgens de principes van de 

Zelfdeterminatietheorie. Deze masterproef onderzoekt de appreciatie van de 

deelnemende jeugdcoaches omtrent de inhoud en de aanpak van het workshoptraject, 

alsook hun overtuigingen en intenties betreffende de behoefteondersteunende aanpak. In 

twee verschillende studies werden in totaal 549 (Studie 1 n = 184; Studie 2 n = 365) 

deelnemende jeugdcoaches betrokken in een kwantitatief onderzoek en 9 lesgevers in 

een kwalitatief onderzoek. De bevindingen suggereren dat de jeugdcoaches een 

workshoptraject appreciëren waarin verschillende rollen van het coach-zijn aan bod 

komen, er op een interactieve manier wordt gewerkt en er aandacht is voor zowel 

theorie als praktijk. Bovendien blijkt het belangrijk dat de lesgevers zelf een 

behoefteondersteunende aanpak hanteren in het overbrengen van de workshops, gezien 

een hogere mate van behoeftebevrediging bij de jeugdcoaches samenhangt met een 

hogere mate van appreciatie van het workshoptraject, een hogere mate van 

overtuigingen betreffende de effectiviteit en haalbaarheid van de aanpak en tot slot een 

hogere mate van intentie om de voorgestelde aanpak te implementeren in de eigen 

sportpraktijk. 
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Probleemstelling  

“Dagelijks matige tot intensieve lichaamsbeweging van minimum 60 minuten” is de norm 

volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2015) voor fysieke activiteit bij 

jongeren tussen de 5 en 17 jaar. Indien men deze norm niet haalt, spreekt men over fysieke 

inactiviteit. Uit het rapport van de WHO uit 2015 blijkt dat slechts 19% van de jongeren 

deze norm haalt. Nochtans is de impact van fysieke activiteit op verschillende 

gezondheidsdomeinen niet gering. Fysieke inactiviteit vormt een risicofactor voor heel 

wat fysieke gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, overgewicht en obesitas, 

diabetes type II et cetera (Reiner, Niermann, Jekauc, & Woll, 2013). Op mentaal vlak is 

fysieke inactiviteit gerelateerd aan een lager emotioneel welbevinden, meer depressie en 

minder weerbaarheid tegen stress (Cavill, Kahlmeier, & Racioppi, 2006), alsook aan een 

lager zelfbeeld en meer angst (De Bourdeaudhuij & Bouckaert, 2000). Anderzijds blijkt 

fysieke activiteit bij jongeren samen te hangen met betere schoolprestaties (Trudeau & 

Shephard, 2008) en met een betere sociale en morele ontwikkeling, gezien sportervaring 

bij jongeren dikwijls in groep gebeurt (De Bourdeaudhuij & Bouckaert, 2000).  

Zich aansluiten bij een sportclub kan het eenvoudiger maken om te voldoen aan de 

vooropgestelde gezondheidsgerelateerde norm. Bovendien blijkt georganiseerde 

sportbeoefening in clubverband bij kinderen en jongeren een goede predictor voor de 

mate van fysieke activiteit als (jong)volwassenen (Telama, Laakso, & Yang, 1994; 

Telama, Yang, Hirvensalo, & Raitakari, 2006). Ondanks de talrijke voordelen van fysieke 

activiteit en beweging spreken de krantenkoppen “Helft van de jongeren beweegt te 

weinig” en “Sportclubs lopen leeg” op de websites van respectievelijk Het Laatste 

Nieuws en De Standaard boekdelen: er moet iets veranderen. Volgens Jeroen Scheerder, 

professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, moet de verandering er vooral komen 

aan de kant van de sportclubs. Zijn onderzoek wees uit dat jongeren wel nog 

geïnteresseerd zijn om aan sport te doen, maar zich niet meer aangetrokken voelen om 

zich aan te sluiten bij een sportclub. “Nochtans is dit nodig als we de jongeren op 

regelmatige basis op een kwalitatieve en medisch, pedagogisch en ethisch verantwoorde 

manier aan sport willen laten doen”, aldus professor Scheerder in een radiofragment op 

Radio 1 (2011). Het rapport van Bloso (nu Sport Vlaanderen) leert ons dat de aansluiting 

bij een sportclub het laagst en de drop-out uit een sportclub het hoogst is bij jongeren met 

een leeftijd tussen de 16 en 18 jaar (Van Lierde & Willems, 2004). Er is dus nood aan 
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effectieve strategieën om een duurzame motivatie bij jonge sporters te bevorderen, opdat 

jongeren zich op langere termijn binnen de sportclub zouden engageren. Het project 

‘Coach met de M-factor’ is een initiatief van de Universiteit Gent en Katholieke 

Universiteit Leuven, samen met de Vlaamse Overheid en de sportsector, dat hieraan 

tegemoet probeert te komen. Onder andere met de quote: “GZCHT. m/v m.e. hoge M-

factor om jonge sporter op kwal. vlak te coachen. Om mijn talenten te ontw. Mijn 

enthousias. te delen, te stimul., wakker te hden. Nu. Mrgen. Overmrgen. En ook over 

pakweg 5 j”, probeert dit project jeugdcoaches uit verschillende sportdisciplines aan te 

trekken, met als hoofddoel sportcoaches te trainen in een (meer) motiverende aanpak 

volgens de principes van de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000). Concreet wil 

men coaches aan de hand van een opleidingstraject bestaande uit een initiatiesessie en 

drie thematische workshops informeren over hoe ze meer motiverend kunnen optreden 

ten aanzien van hun sporters. Maar wat is motiverend coachen? Op welke strategieën 

dient dit opleidingstraject in te zetten en hoe worden deze het beste overgebracht aan het 

doelpubliek?  

De huidige masterproef probeert deze vragen te beantwoorden door middel van twee 

doelstellingen. In een eerste studie focussen we op de ontwikkeling en de optimalisatie 

van een workshoptraject voor jeugdcoaches. Hierbij willen we op kwantitatieve en 

kwalitatieve wijze nagaan hoe de deelnemers en de docenten de inhoud van het traject 

beoordelen. In een tweede studie ligt de nadruk op de wijze waarop de workshops worden 

gebracht. We willen nagaan of de ervaren behoeftesatisfactie bij de deelnemende coaches 

tijdens de workshops samenhangt met hun appreciaties, overtuigingen en intenties 

omtrent de vooropgestelde strategieën. Voor beide studies vertrekken we vanuit de 

Zelfdeterminatietheorie, een sterk wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie (Deci 

& Ryan, 2000). 
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De Zelfdeterminatietheorie  

“You can motivate by fear, and you can motivate by reward, but 

both those methods are only temporary. The only lasting thing is 

self motivation.”  

Deze quote van de bekende American Football speler en coach Homer Rice sluit perfect 

aan bij de idee van de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) (Deci & Ryan, 2000). De ZDT 

maakt een kwalitatief onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie. 

Autonome motivatie wordt over het algemeen beschouwd als een meer optimale vorm 

van motivatie (met meer positieve gevolgen) dan gecontroleerde motivatie (Vallerand & 

Losier, 1999). Bij autonome vormen van motivatie voert de sporter de opdracht of 

activiteit uit omwille van het plezier of de persoonlijke zinvolheid, uit en met goesting. 

De kans is groter dat de sporters spontaan meer doen dan gevraagd indien ze autonoom 

gemotiveerd zijn. Gedragingen waar de sporters plezier in beleven of die ze persoonlijk 

zinvol vinden, zullen ze uitbreiden naar gerelateerde gedragingen en zullen ze ook in 

andere situaties stellen. Bijvoorbeeld: Een coach kan het belang van een gezonde 

levensstijl bij zijn sporters benadrukken, waarbij hij vooral hamert op gezonde voeding. 

Als de sporters er naast hun gezond eetpatroon ook nog eens voor kiezen om op tijd in 

bed te kruipen, spreken we van een cross-activiteiten transfer. Niet enkel een cross-

activiteiten transfer, maar ook een cross-situationele transfer kan optreden. Dit houdt in 

dat de sporters het gedrag vrijwillig stellen, ook in een nieuwe situatie waarin de coach 

afwezig is. Stel bijvoorbeeld dat een coach door ziekte enkele maanden afwezig is 

waardoor een vervangtrainer zijn taken komt overnemen. Indien de sporters zich dan nog 

steeds aan de afspraken van hun eigen coach houden, zonder dat de vervangtrainer hier 

iets over heeft gezegd, spreken we van cross-situationele transfer. Dit kan enkel indien 

de sporters de afspraken (bv. op tijd komen, een hand geven na de training,…) persoonlijk 

zinvol of leuk vinden (Cox, Smith, & Williams, 2008; Goudas, Dermitzaki, & Bagiatis, 

2001; Vansteenkiste & Soenens, 2013). 

Bij gecontroleerde motivatie of ‘moetivatie’ doet de sporter de opdracht of activiteit 

eerder om externe druk (bv. een opmerking of straf van zijn coach) of interne druk (bv. 

een schuldgevoel bij zichzelf) te vermijden (Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010). 

Gecontroleerde motivatie hangt samen met een hele reeks aan negatieve uitkomsten 
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waaronder slechtere prestaties (Boiché, Sarrazin, Grouzet, Pelletier, & Chanal, 2008; 

Deci & Ryan, 2000) en verveling (Ntoumanis, 2001). Indien men onder druk moet 

presteren, vermindert het welzijn, zorgt dit voor meer stressgevoelens en een fragiel 

zelfwaardegevoel (Vansteenkiste & Soenens, 2013). ‘Moetivatie’ komt ook de 

duurzaamheid of persistentie (hoelang houdt een persoon de activiteit vol?) niet ten goede 

en leidt dus tot meer drop-out (Pelletier, Fortier, Vallerand, & Brière, 2001; Vallerand, 

Fortier, & Guay, 1997).  

Ten slotte is er ook nog gebrekkige motivatie, nl. amotivatie, waarbij een sporter geen 

enkele intentie vertoont om een activiteit uit te voeren. Redenen hiervoor zijn dat de 

sporter zichzelf niet in staat acht om de activiteit uit te voeren, dat hij de activiteit zinloos 

vindt of dat hij niet gelooft dat het uitvoeren van de activiteit tot het gewenste resultaat 

zal leiden (Ryan, Lynch, Vansteenkiste & Deci, 2011).   

De ZDT suggereert dat het niet zozeer de kwantiteit, maar wel de kwaliteit van de 

motivatie is die tot positieve uitkomsten zal leiden. Met andere woorden, een sporter kan 

een hoge mate van motivatie hebben, maar indien deze motivatie van slechte kwaliteit is 

(cfr. gecontroleerde motivatie) zal dit niet noodzakelijk de gewenste uitkomsten met zich 

meebrengen. Dit kwalitatief onderscheid is van groot belang voor beide studies die in 

deze scriptie aan bod zullen komen. Wat de inhoud van de workshops ‘Coach met de M-

factor’ betreft, zal het belangrijk zijn de sportcoaches te leren hoe ze de optimale (d.i. 

autonome) motivatie van de jonge sporters kunnen verhogen. In de tweede studie is het 

dan weer van belang dat de docenten van de workshops de deelnemers kunnen motiveren 

opdat zij de voorgestelde strategieën zouden implementeren in hun dagelijkse praktijk.  

Autonomie, competentie en verbondenheid als vitamines van groei bij 

sporters. 

De Zelfdeterminatietheorie stelt dat de mens drie psychologische basisbehoeftes heeft, 

met name autonomie, competentie en relationele verbondenheid (Deci & Ryan, 2002). 

Deze behoeftes vormen het hart van de theorie. Autonomie wordt vaak fout begrepen als 

het zelfstandig nemen van beslissingen en zich differentiëren van anderen (Chirkov, 

Ryan, Kim, & Kaplan, 2003; Vansteenkiste, Zhou, Lens, & Soenens, 2005). Deci en Ryan 

(2002) verstaan onder autonomie echter het ervaren van psychologische vrijheid en keuze 

bij het uitvoeren van een activiteit. De tweede basisbehoefte, competentie, verwijst naar 



! ! !! ! 5!
! !

!

het gevoel dat men de activiteit succesvol kan uitvoeren. De behoefte aan relationele 

verbondenheid, ten slotte, omvat het ervaren van een hechte, warme band met anderen. 

Hoe meer deze drie basisbehoeftes voldaan zijn bij een sporter, hoe hoger de autonome 

motivatie van deze sporter (Taylor & Ntoumanis, 2007). Activiteiten die we graag doen, 

vanuit een autonome motivatie, zijn vaak dingen waar we goed in zijn (competentie), die 

we uit onszelf willen doen (autonomie) en die we samen kunnen doen met mensen die 

we waarderen (verbondenheid) (Vansteenkiste & Soenens, 2013).  

De satisfactie van de drie basisbehoeftes brengt naast de autonome motivatie nog talloze 

andere voordelen met zich mee. Zo zorgt het er onder andere voor dat jonge sporters hun 

sport langer volhouden en leidt het dus tot een lagere drop-out (Calvo, Cervello, Jimenez, 

Iglesias, & Murcia, 2010). Sporters bij wie de behoeftes van autonomie, competentie en 

verbondenheid voldaan zijn, zullen hun coach positiever beoordelen (Filak & Sheldon, 

2003) en meer plezier beleven aan hun sport. Het zorgt ervoor dat ze helemaal opgaan in 

hun sport en ze geen tijds- en plaatsbesef meer hebben. Dit noemen we een flowervaring 

(Kowal & Fortier, 1999). Daarbovenop bevordert behoeftebevrediging het algemeen 

psychologisch welzijn en de vitaliteit van de jonge sporters. Indien aan hun drie 

basisbehoeftes voldaan is, zullen sporters beter in hun vel zitten (Reinboth, Duda, & 

Ntoumanis, 2004; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000), wat er op zijn beurt voor 

zorgt dat ze beter zullen presteren (Wright & Cropanzano, 2000).  

Daartegenover zorgt frustratie van de basisbehoeftes voor een hele reeks aan negatieve 

gevolgen. Indien de psychologische basisbehoeftes van de sporter beknot worden, 

voorspelt dit een minder optimale motivatie (Deci & Ryan, 2000; Haerens, Aelterman, 

Vansteenkiste, Soenens, & Van Petegem, 2015), maar ook meer kans op onder andere 

eetstoornissen, burn-out, depressie en fysieke symptomen (Bartholomew, Ntoumanis, 

Ryan, Bosch, & Thogersen-Ntoumani, 2011).  

 

(De)motiverende Stijl van de Coach  

Uit het voorgaande blijkt dat de mate waarin aan de drie psychologische basisbehoeftes 

voldaan is, een bepalende rol speelt voor de motivatie van de sporters. De 

Zelfdeterminatietheorie stelt dat de coach best een behoefteondersteunende aanpak 

hanteert zodat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de behoeftes van de sporters. Een 
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autonomie-ondersteunende aanpak zal een hogere satisfactie van de behoefte aan 

autonomie met zich meebrengen, het tonen van relationele steun zal zorgen voor een 

hogere bevrediging van de behoefte aan relationele verbondenheid en ten slotte zal het 

aanbieden van structuur het competentiegevoel van de sporters verhogen (Standage, 

Duda, & Ntoumanis, 2005; Taylor & Ntoumanis, 2007).  

Autonomie-ondersteuning en controle.  

Een autonomie-ondersteunende coach geeft de sporters zoveel mogelijk het gevoel dat ze 

zelf aan de basis liggen van hun gedrag. Dit blijkt ook uit het voorwoord van de 

tennisspeler Andre Agassi in het boek van zijn ex-coach Brad Gilbert: “Een geweldige 

coach kan je naar een plek brengen waar je hem niet meer nodig hebt. Brad Gilbert is een 

geweldige coach” (Gilbert & James, XV, geciteerd in: De Cuyper, 2012, p. 32). Een 

autonomie-ondersteunende omgeving bevat een aantal bouwstenen (Aelterman, De 

Muynck, Haerens, Vande Broek, & Vansteenkiste, 2017; Vansteenkiste & Soenens, 

2015). Hoe meer deze bouwstenen aanwezig zijn in de omgeving, hoe meer de sporter 

deze omgeving als autonomie-ondersteunend zal ervaren. Ten eerste is het goed om er als 

coach voor te zorgen dat de sporter plezier heeft in zijn sport of de specifieke 

sporttechnische en tactische oefeningen. Een coach kan dit spelplezier aanwakkeren door 

uitdagende oefeningen aan te bieden, nieuwsgierigheid op te wekken en spelelementen te 

voorzien (Reeve, 2009). Daarnaast heeft de sporter er baat bij als dialoog gestimuleerd 

wordt door de coach. Keuzemogelijkheden aanbieden en inspraak geven aan de sporters 

kunnen ervoor zorgen dat de sporters zich vrij voelen om zelf initiatief te nemen (Assor, 

Kaplan, & Roth, 2002; Patall, Cooper, & Robinson, 2008; Patall, Cooper, & Wynn, 

2010). Ook duiding, waarbij er sprake is van duidelijke communicatie naar de sporters 

toe, heeft positieve gevolgen. Een coach kan dit doen door bijvoorbeeld de relevantie van 

een activiteit of oefening en van de onderliggende regels voor grenzen uit te leggen (Jang, 

2008; Reeve, Jang, Hardre, & Omura, 2002). Ten vierde omvat een autonomie-

ondersteunende aanpak van de coach dat hij het ontwikkelingsritme van de sporter 

respecteert. Hierbij gaat het over een basisvertrouwen van de coach in de 

ontwikkelingsvaardigheden van de sporter. Het betekent dat de coach het goede moment 

kan aanvoelen om een nieuwe stap te zetten. De voorlaatste bouwsteen is aandacht hebben 

voor de persoonlijke stem van de sporter. Als de coach een open houding heeft ten aanzien 

van zijn sporters, oor heeft naar afwijkende meningen en/of negatieve gevoelens en deze 
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erkent, dan ondersteunt de coach zijn sporters in hun autonomie (Assor et al., 2002; Assor, 

Kaplan, Kanat-Maymon, & Roth, 2005; Jang, Reeve, & Deci, 2010). Een laatste 

bouwsteen van autonomie-ondersteuning omvat het gebruik van uitnodigende taal. Dit 

houdt een positieve manier van communiceren in, waarbij de coach gebruik maakt van 

stimulerend taalgebruik zodat de sporters het gevoel krijgen dat ze zich mogen uiten. 

Hierbij vervangt de coach woorden als ‘moeten’ en ‘verwachten’, die eerder een 

dwingend karakter hebben, door woorden als ‘willen’ en ‘kunnen’. Onderzoek toont 

immers aan dat uitnodigende taal de prestaties positief beïnvloedt (Assor et al., 2005; 

Reeve & Jang, 2006; Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon, & Deci, 2004). Tegenover 

een autonomie-ondersteunende stijl staat een controlerende coachingsstijl waarbij 

coaches druk zetten op de sporters om goed te presteren, dwingende of directieve taal 

gebruiken, straffen et cetera (Mageau & Vallerand, 2003). Bij een controlerende stijl staat 

de agenda van de coach voorop en worden sporters als het ware gedwongen om op een 

door de coach voorgeschreven manier te denken, te voelen en te handelen. Een dergelijke 

aanpak neemt de spelvreugde van jonge sporters weg en heeft een negatieve invloed op 

hun motivatie (Brustad, 1988), op de relatie tussen de coach en de sporter (Reeve, 2006; 

Ryan, 1982), alsook op het zelfvertrouwen van de sporter (Ryan, 1982). Recentere studies 

tonen aan dat indien de leerlingen een controlerende stijl percipiëren bij hun leerkrachten, 

dit samenhangt met een grotere behoeftefrustratie (Bartholomew et al., 2011) en met de 

negatieve gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld gecontroleerde motivatie of opstandig 

verzet (Haerens et al., 2015). 

Relationele steun en afwijzing. 

Een omgeving die de behoefte aan relationele verbondenheid ondersteunt, bevat opnieuw 

zes bouwstenen (Aelterman et al., 2017; Vansteenkiste & Soenens, 2015) die we in de 

meeste onderzoeken omtrent relationele verbondenheid in de sportcontext terugvinden 

(Mageau & Vallerand, 2003). De eerste bouwsteen omvat de aanwezigheid van de coach, 

en dit zowel op een kwalitatieve als kwantitatieve manier. Aanwezige coaches tonen dat 

ze begaan zijn met hun sporters en oprecht in hen geïnteresseerd zijn. Dit sluit voor een 

stuk aan bij de tweede bouwsteen opmerkzaamheid. Een coach kan opmerkzaam zijn door 

aan te voelen wat er leeft, zowel bij de individuele sporter als in de groep. Een 

opmerkzame coach weet welke situaties emotioneel belastend zijn voor zijn sporters, 

zodat hij op gepaste wijze kan anticiperen en reageren. Het kan helpen indien de coach 
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hierbij de derde bouwsteen toepast die stelt dat je als coach zoveel mogelijk steun en 

troost moet bieden in zowel fysiek als emotioneel belastende situaties (Cox et al., 2008; 

Cox & Ullrich-French, 2010). Een vierde bouwsteen van relationele steun is warmte. 

Hierbij neemt de coach een toegankelijke, vriendelijke houding aan en zorgt hij voor een 

warm nest waar de sporter zich thuis voelt. De voorlaatste bouwsteen is samenhorigheid. 

Dit betekent dat de coach een wij-gevoel creëert: sporters, coach, begeleiding, club, 

organisatie,… Alle mensen werken samen met hetzelfde doel voor ogen. Ten laatste 

probeert de coach een positieve sfeer te garanderen. Een teambuilding kan hier wonderen 

doen, maar in het algemeen moet er sprake zijn van een positief klimaat die een positieve 

groepsdynamiek teweegbrengt. Hoe meer coaches erin slagen om relationeel 

ondersteunend te coachen, hoe meer autonoom gemotiveerd hun sporters zullen zijn 

(Gaumond & Fortier, 2000; Pelletier et al., 1995; Weiss & Hayashi, 1995). Daartegenover 

staan coaches die helemaal niet betrokken zijn met hun sporters of die ze zelfs afwijzen. 

Ze lijken onverschillig en vertonen geen interesse in interactie met hun sporters. Hun 

sporters zullen het vaak niet aandurven om eigen doelstellingen te stellen, vertonen een 

hogere mate van faalangst (Reeve, Deci, & Ryan, 2004) en zijn minder autonoom 

gemotiveerd (Ryan & Grolnick, 1986).  

Structuur en chaos. 

Het aanbieden van een gestructureerde omgeving zal de competentiebehoefte meer 

bevredigen. Sporters in een gestructureerde omgeving weten wat de coach van hen 

verwacht en hoe ze deze verwachtingen en gerelateerde gewenste resultaten kunnen 

realiseren (Reeve & Jang, 2006; Skinner & Belmont, 1993; Taylor, Ntoumanis, & 

Standage, 2008). Ook hiervoor worden zes bouwstenen naar voor geschoven (Aelterman 

et al., 2017; Vansteenkiste & Soenens, 2015). De eerste bouwsteen van een structurerende 

coachingsstijl is vertrouwen en uitdaging. Sporters hebben er baat bij als de coach 

uitdagende, maar haalbare activiteiten aanbiedt. Op die manier kunnen coaches het niveau 

van de sporters stimuleren en bevorderen. Een tweede bouwsteen is overzicht. Hierbij 

maakt de coach duidelijk aan zijn sporters wat hij van hen verwacht. De coach kan 

voorspelbaarheid creëren door richtlijnen, regels en consequenties op voorhand vast te 

leggen (Jang et al., 2010; Mageau & Vallerand, 2003). Ten derde hebben we opvolging. 

Het heeft geen zin om consequenties op voorhand vast te leggen als ze niet gevolgd 

worden. Een coach kan de bouwsteen opvolging toepassen door de gemaakte afspraken 
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te monitoren en indien nodig nog eens op te frissen (Haerens et al., 2013). Een vierde 

bouwsteen binnen de structurerende stijl is hulp bieden (Reeve, 2006). Dit betekent dat 

de coach alle informatie biedt die de sporters wensen, maar over-instructie probeert te 

vermijden. De voorlaatste bouwsteen is informationele feedback. Hierbij kan de coach de 

autonome motivatie van zijn sporters verhogen door hen te stimuleren en aan te moedigen 

door te benoemen wat ze goed doen (Haerens et al., 2013; Jang et al., 2010; Mouratidis, 

Vansteenkiste, Lens, & Sideridis, 2008; Vansteenkiste et al., 2012). Ten slotte is er de 

bouwsteen zelfinzicht. Dit houdt in dat de coach de sporters helpt om inzicht te verwerven 

in hun eigen sterktes en werkpunten door vragen te stellen en de sporters hierbij de tijd te 

geven om er zelf over na te denken. Sporters die een structurerende omgeving ervaren bij 

hun coaches zijn meer autonoom gemotiveerd en houden meer van uitdagingen 

(Boggiano, Main, & Katz, 1988). Daartegenover staan chaotische coaches die niet zeggen 

wat ze van hun sporters verwachten, die ambigue instructies en/of feedback geven en 

bijgevolg voor verwarring zorgen (Reeve & Jang, 2006). Deze verwarring zorgt ervoor 

dat sporters geen vooruitgang kunnen boeken wat betreft het aanleren van nieuwe 

vaardigheden (Haerens et al., 2013). 

Diverse cross-sectionele (o.a. Reinboth et al., 2004; Wright & Cropanzano, 2000) en 

experimentele (o.a. Pelletier et al., 2001) studies hebben dus evidentie gevonden voor de 

voordelen van een behoefteondersteunende stijl en voor de nadelen van een 

behoefteondermijnende stijl. Wanneer coaches de basisbehoeftes van hun sporters 

ondersteunen, dan zullen de sporters meer autonoom gemotiveerd zijn (Taylor & 

Ntoumanis, 2007), beter in hun vel zitten (Reinboth et al., 2004; Reis et al., 2000), beter 

presteren (Wright & Cropanzano, 2000), hun sport langer volhouden (Calvo et al., 2010) 

enzovoort. Een behoefteondermijnende stijl daarentegen wordt doorgaans in verband 

gebracht met gecontroleerde motivatie (Deci & Ryan, 2000; Haerens et al., 2015), een 

verminderd welzijn (Bartholomew et al., 2011), meer drop-out (Pelletier et al., 2001),… 

Als coach streeft men dus het beste naar een autonomie-ondersteunende, structurerende 

en relationeel ondersteunende aanpak. En moet het tegenovergestelde, nl. een 

controlerende, chaotische en afwijzende aanpak, zoveel mogelijk vermeden worden. Het 

opleidingstraject ‘Coach met de M-factor’ zal zich voornamelijk focussen op het 

bevorderen van een motiverende stijl, eerder dan op het helpen vermijden van een 

demotiverende stijl. Onderzoek aan de KU-Leuven (Decroos, Ceux, Boen, De Backer, & 
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Vande Broek, 2012) laat zien dat jeugdcoaches met een trainersdiploma niet meer dan 

andere coaches behoefteondersteunend coachen. Het zal dus belangrijk zijn om de drie 

basisbehoeftes uitgebreid aan bod te laten komen tijdens de workshops in het kader van 

het ‘Coach met de M-factor’-project teneinde de coaches te leren hoe ze de autonome 

motivatie van hun sporters kunnen verhogen. Daarnaast kunnen we deze lijn ook 

doortrekken naar de manier waarop de workshops worden gebracht. Zo kunnen we 

veronderstellen dat het ervaren van autonomie, competentie en verbondenheid tijdens de 

workshops een rol kan spelen in de motivatie van de deelnemers om de geleerde 

strategieën te implementeren in hun eigen praktijk.  

 

Interventies Gericht op het Trainen van een Motiverende Aanpak  

Gegeven dat een behoefteondersteunende coachingsstijl talrijke voordelen biedt voor het 

functioneren van sporters, rijst de vraag of coaches ook effectief getraind kunnen worden 

in een meer motiverende stijl. Onderzoek in de onderwijscontext heeft in ieder geval 

aangetoond dat leerkrachten kunnen leren om meer autonomie-ondersteunend en minder 

controlerend te zijn in hun aanpak. In het onderzoek van Cheon, Reeve en Moon (2012) 

werd een controlegroep van leerkrachten Lichamelijke Opvoeding (LO) die geen 

interventie kregen, vergeleken met een experimentele groep LO-leerkrachten die een 

training volgden over hoe ze op een (meer) autonomie-ondersteunende manier kunnen 

lesgeven. De resultaten waren veelbelovend: leerlingen van leerkrachten uit de 

experimentele groep beoordeelden hun leerkracht als significant meer autonomie-

ondersteunend en minder controlerend na de training, in vergelijking met leerlingen en 

leerkrachten uit de controlegroep. Een follow-up studie een jaar later toonde aan dat deze 

positieve trainingseffecten bleven bestaan (Cheon & Reeve, 2013). Een goede interventie 

in autonomie-ondersteuning brengt dus langdurige en constructieve verandering met zich 

mee. In een gelijkaardige studie ging men na of LO-leerkrachten getraind konden worden 

in zowel een autonomie-ondersteunende als een structurerende onderwijsstijl (Aelterman 

et al., 2013; Aelterman, Vansteenkiste, Van den Berghe, De Meyer, & Haerens, 2014). 

De training zorgde ervoor dat leerkrachten nadien meer overtuigd waren van de 

effectiviteit en de haalbaarheid van autonomie-ondersteuning en structuur in vergelijking 

met de leerkrachten in de controlegroep. Daarnaast rapporteerden zowel de leerlingen als 
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externe beoordelaars (op basis van observaties van videobeelden van de lessen) dat de 

leerkrachten in de experimentele groep meer autonomie-ondersteunend optraden na het 

volgen van de training. Voor structuur rapporteerden leerlingen en observatoren geen 

significante verandering (Aelterman et al., 2014).   

Deze studies bieden evidentie dat het mogelijk is om leerkrachten te trainen in een 

autonomie-ondersteunende aanpak. Bovendien toonden verschillende onderzoeken aan 

dat leerlingen baat hebben bij zo’n opgeleide leerkrachten. In het onderzoek van Cheon 

et al. (2012) waren de psychologische behoeftes van leerlingen van leerkrachten uit de 

experimentele groep meer voldaan. Verder vonden de leerlingen de LO-lessen meer 

zinvol, waren ze meer betrokken, ontwikkelden ze meer vaardigheden en behaalden ze 

betere resultaten. De follow-up studie van dit onderzoek (Cheon & Reeve, 2013) toonde 

aan dat de effecten op het functioneren van de leerlingen na een jaar nog steeds aanwezig 

waren. Over het algemeen blijken leerlingen van leerkrachten die een training hebben 

gevolgd meer (fysiek, cognitief en affectief) betrokken te zijn (Tessier, Sarrazin, & 

Ntoumanis, 2010) en vertonen ze meer psychologische behoeftebevrediging en minder 

amotivatie dan leerlingen van leerkrachten die geen training volgden (Cheon & Reeve, 

2015).  

Niet enkel de leerlingen, maar ook de leerkrachten zelf blijken gebaat te zijn bij zo’n 

training. Cheon, Reeve, Yu en Jang (2014) concludeerden uit hun onderzoek dat 

leerkrachten evenveel voordelen ervaren bij het geven van autonomie als hun leerlingen 

baat hebben bij het krijgen van autonomie. Zo bleken de psychologische behoeftes van 

leerkrachten die het interventieprogramma gevolgd hadden meer voldaan. De 

leerkrachten waren zelf ook meer autonoom gemotiveerd voor hun job, hadden meer 

onderwijsvaardigheden onder de knie, rapporteerden meer vitaliteit en jobtevredenheid 

en minder symptomen van een burn-out (Cheon et al., 2014).  

De voorgaande bevindingen suggereren dat men effectief kan leren om meer autonomie-

ondersteunend te zijn en dat dit positieve gevolgen heeft voor zowel de persoon die 

autonomie geeft als voor degene die autonomie ontvangt. Toch blijft de vraag waarom 

sommige interventies meer effectief zijn dan andere interventies hierbij onbeantwoord. 

Su en Reeve (2011) hebben in hun meta-analyse een poging gedaan om de aspecten van 

een effectieve training op een rijtje te zetten. Ze includeerden 19 interventies om 
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vervolgens tot drie sets van aanbevelingen te komen. Vooreerst blijkt het zinvol te zijn 

om verschillende aspecten van autonomie-ondersteuning, zoals het aanbieden van 

keuzemogelijkheden, uitnodigend taalgebruik hanteren, de kans geven om initiatief te 

nemen enzovoort, aan bod te laten komen. Ten tweede speelt ook de manier waarop de 

interventie aangeboden wordt een rol. Zo blijken de meest effectieve interventies slechts 

enkele uren te duren, follow-up activiteiten aan te bieden (gaande van werkboeken tot 

follow-up bijeenkomsten), eerder te focussen op vaardigheden dan op kennis, gebruik te 

maken van zowel instructieboeken als elektronische media,… Ook blijkt een interventie 

meer effectief te zijn indien ze plaatsvindt in een laboratoriumsetting in vergelijking met 

een authentieke setting. Een verklaring hiervoor is mogelijks dat er in een authentieke 

setting meer storende factoren aanwezig zijn. Dit wijst op het belang om de coaches te 

leren omgaan met externe invloeden die hen tot een meer controlerende stijl kunnen 

verleiden. Ten derde spelen ook de attitudes, verwachtingen en overtuigingen van de 

coaches voor de aanvang van de interventie een rol. Indien men te maken heeft met 

ervaren professionele coaches of coaches met een voorkeur voor een controlerende stijl 

is het beter om eerst verandering in hun overtuigingen te bewerkstelligen, door 

bijvoorbeeld de ineffectiviteit van een controlerende en chaotische stijl aan te tonen, 

vooraleer men een autonomie-ondersteunende stijl aanleert als alternatief.  

Een tekortkoming van voorgaande interventiestudies is dat deze bijna uitsluitend 

plaatsvonden in een onderwijscontext met leerkrachten. Een uitzondering hierop is de 

studie van Cheon, Reeve, Lee J. en Lee Y. (2015), die coaches van paralympiërs voor de 

Paralympische Spelen in Londen 2012 trainden in een autonomie-ondersteunende 

aanpak. De resultaten van dit onderzoek waren opnieuw veelbelovend: in de 

controlegroep vertoonden zowel coach als sporter een daling in motivatie, betrokkenheid 

en functioneren bij de postmeting, terwijl deze in de experimentele groep (waar coaches 

wél een interventieprogramma hadden doorlopen) zeer stabiel waren. Verder wonnen 

sporters van coaches die de training hadden gevolgd meer olympische medailles. Voor 

zover we weten, is dit de enige studie die experimenteel aantoont dat niet enkel 

leerkrachten, maar ook sportcoaches kunnen getraind worden in een 

behoefteondersteunende aanpak, die bovendien significant positieve effecten met zich 

meebrengt voor zowel de sporter als de coach zelf.  
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Een tweede tekortkoming is het feit dat men bij het aanleren van een motiverende aanpak 

bijna uitsluitend focust op een training in autonomie-ondersteuning. De structurerende en 

relationeel ondersteunende stijl met de daarbij behorende bouwstenen zijn tot op heden 

onderbelicht gebleven. We kunnen ons de vraag stellen of coaches kunnen getraind 

worden in een meer motiverende aanpak waarbij zowel autonomie-ondersteuning als 

structuur en relationele ondersteuning aan bod komen.  

Inhoud van interventies gericht op het trainen van een motiverende aanpak. 

Er is een grote variabiliteit aan inhoud wat betreft de besproken interventiestudies. 

Hierdoor rijst de vraag op welke strategieën een opleidingstraject over motiverend 

coachen het best kan inzetten. Verschillende studies maken gebruik van een ASIP-

interventie (Autonomy-Supportive Intervention Program) die bestaat uit drie delen. Zo 

kregen de LO-leerkrachten in de experimentele groep uit de studie van Cheon et al. (2012) 

in een eerste deel twee scenario’s die ofwel een hoge autononomie-ondersteunende dan 

wel controlerende stijl beschreven. De leerkrachten moesten aangeven in welke mate hun 

eigen stijl aansluit bij deze twee stijlen. Ze kregen daarnaast ook een 

powerpointpresentatie voorgeschoteld waarin verschillende soorten motivatie(stijlen) 

werden besproken. Twee maanden later kregen de deelnemers een tweede sessie waarin 

er opnieuw een korte powerpointpresentatie getoond werd die de belangrijkste zaken uit 

de vorige sessie nog eens opfriste. Vervolgens werd een groepsdiscussie gehouden over 

hun eigen ervaring met autonomie-ondersteunend lesgeven. Nog eens twee maanden later 

kregen de leerkrachten de derde en laatste sessie waarin ideeën werden uitgewisseld over 

hoe men het best autonomie-ondersteunend kan zijn, specifiek tijdens de LO-les. 

Een gelijkaardige training, maar dan specifiek met betrekking tot de sportcontext, vinden 

we terug in het experimenteel onderzoek van Cheon et al. (2015) waar coaches van 

paralympiërs voor de Paralympische Spelen in Londen 2012 getraind werden in een 

autonomie-ondersteunende aanpak. Ook hun interventieprogramma bestond uit drie 

delen. In het eerste deel kregen de coaches een powerpointpresentatie te zien waarin de 

concepten rond motivatie en motivatiestijlen werden toegelicht, alsook de voordelen van 

een autonomie-ondersteunende stijl en de nadelen van een controlerende stijl. De coaches 

kregen concrete voorbeelden te zien van een autonomie-ondersteunende stijl aan de hand 

van verbale beschrijvingen en video’s met rolmodellen, waarna ze de kans kregen om 
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deze zelf te imiteren. Ook de bouwstenen van autonomie-ondersteuning kwamen aan bod: 

plezier (door de innerlijke motivatiebronnen te versterken), duiding (door rationales te 

geven), persoonlijke stem (door expressie van negatief affect te herkennen en te 

accepteren), uitnodigende taal (door niet-controlerende taal te gebruiken om problemen 

aan te kaarten of feedback te geven) en ten slotte ritme (door geduld te tonen). De sessie 

werd afgesloten met een groepsdiscussie rond de haalbaarheid van autonomie-

ondersteuning in de sportcontext bij gehandicapten en hoe gezonde coaches best het 

perspectief van hun gehandicapte sporters kunnen innemen. De tweede sessie kende 

dezelfde opbouw. De coaches kregen een powerpointpresentatie te zien waarin de 

boodschap van de eerste sessie herhaald werd. Uit observatie tijdens de pre-metingen 

(metingen voorafgaand aan de training in autonomie-ondersteuning) concludeerden de 

onderzoekers dat de coaches hoog structurerende sporttrainingen gaven, maar op een 

controlerende manier. Deze presentatie richtte zich dan ook grotendeels op hoe coaches 

hun bestaande structuurelementen op een meer autonomie-ondersteunende manier 

konden aanbieden. Er werd afgesloten met een groepsdiscussie waar coaches hun 

pogingen, obstakels, strategieën en inzichten van de afgelopen week onder elkaar konden 

bespreken. Het derde en laatste deel bestond uit een persoonlijke ontmoeting tussen de 

coaches en een auteur die vertrouwd was met het ondersteunen van topsporters. Deze 

sessie had als doel de individuele vragen, problemen, tegenargumenten en praktische 

bedenkingen van de coaches gerelateerd aan een autonomie-ondersteunende stijl aan bod 

te laten komen. Zoals reeds eerder besproken had deze interventie positieve effecten op 

onder andere de motivatie en de prestatie van de paralympiërs.  

Aelterman et al. (2013 en 2014) maakten ook gebruik van een training die bestond uit 

drie grote delen. In het eerste deel werden het theoretisch kader en de basisprincipes van 

de ZDT toegelicht. Er werd empirische evidentie uit vorig onderzoek aangehaald om de 

leerkrachten te overtuigen van de effectiviteit van een motiverende aanpak in de context 

van lichamelijke opvoeding. In het tweede deel werden een aantal specifieke strategieën 

aangeleerd om de basisbehoeftes autonomie en competentie van de leerlingen te 

ondersteunen. Specifiek voor autonomie-ondersteuning werd er aandacht gegeven aan 

een empathische attitude, het aanbieden van keuzemogelijkheden, het geven van een 

rationale (duiding) en het implementeren van fun-elementen. Wat structuur betreft, lag 

de focus op het geven van een overzicht, het communiceren van verwachtingen en op 
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hulp bieden, positieve feedback geven en aanmoedigen. Strategieën voor het 

ondersteunen van de behoefte aan relationele verbondenheid werden niet afzonderlijk 

besproken, maar relationele steun werd eerder gezien als een basisvoorwaarde voor 

leerkrachten om de twee andere behoeftes te ondersteunen bij hun leerlingen. In het derde 

en laatste deel konden de leerkrachten hun geleerde strategieën oefenen door middel van 

microteaching en rollenspelen, waarbij (zelf)reflectie werd aangemoedigd en feedback 

van collega’s werd aangeboden. Hoewel een vaak gehoorde kritiek in de literatuur is dat 

de theorie te ver afstaat van de praktijk en dat een interventie bijgevolg zo weinig 

mogelijk theoriegericht en zoveel mogelijk praktijkgericht moet zijn (O’Sullivan & 

Deglau, 2006), bleken de LO-leerkrachten in deze studie de ZDT te waarderen als 

theoretisch vertrekpunt voor de training. Ze gaven immers aan dat de ZDT goed aansloot 

bij hun persoonlijke ervaringen in de interactie met hun leerlingen en dat het een 

innovatieve en bruikbare benadering is om leerlingen te motiveren. Deze bevinding biedt 

kostbare informatie voor de ontwikkeling van de workshops in het kader van het ‘Coach 

met de M-factor’-project. Het suggereert namelijk dat we niet afkerig hoeven te zijn van 

wat theoretische input.  

Ondanks dat de opbouw en de theoretische kadering in het workshoptraject voor coaches 

analoog kunnen zijn aan trainingen die in het verleden reeds plaatsvonden in de 

onderwijscontext, moeten we ons bewust zijn van het feit dat de sportcontext een vrij 

specifieke context is, die gekenmerkt wordt door een heersende prestatiecultuur die 

coaches kan duwen in de richting van een controlerende motivatiestijl (Cheon et al., 

2015). Net daarom is de ontwikkeling van een workshoptraject dat afgestemd is op een 

doelpubliek van sportcoaches relevant en noodzakelijk. Daarbij wordt het niet 

onbelangrijk om ook aandacht te hebben voor de differentiatie tussen de verschillende 

rollen van de coach in het ontwikkelingsproces van zijn sporters. Coaches dienen niet 

enkel de rol van trainer op zich te nemen, maar ook de rol van coach tijdens een wedstrijd 

en de rol van coach als manager doorheen het seizoen (Aelterman et al., 2017; Rosca, 

2010). Met uitzondering van de studie van Cheon et al. (2015) in de context van de 

Paralympische Spelen, waar de verschillende rollen van een coach al wat meer aan bod 

kwamen, is deze differentiatie in het verleden vaak onderbelicht gebleven in trainingen 

die gericht waren op het aanleren van een behoefteondersteunende aanpak. Het zal dus 

zeker zinvol zijn om in een opleidingstraject voor coaches elk van deze drie rollen aan te 
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raken en aanbevelingen te geven over hoe de coaches in elk van deze rollen op een 

behoefteondersteunende, motiverende manier kunnen optreden. 

Aanpak van interventies gericht op het trainen van een motiverende 

aanpak. 

Naast de inhoud speelt ook de aanpak van de workshops een grote rol in de mate van 

effectiviteit van het interventieprogramma (Su & Reeve, 2011). Zoals eerder aangehaald 

hebben verschillende studies gebruikgemaakt van interventies die gericht zijn op het 

trainen van een autonomie-ondersteunende aanpak. Er zijn echter grote verschillen in de 

manier waarop de studies deze autonomie-ondersteunende interventies aanbieden. 

Sommigen verkiezen een eenmalige trainingssessie waar vooral videofragmenten 

gebruikt worden (Barch, 2006; Weber-Gasparoni et al., 2013), terwijl anderen dan weer 

meerdere workshops of trainingssessies aanbieden (Cheon et al., 2012; Froiland, 2011). 

Sommigen focussen meer op kennisoverdracht (Cheon & Moon, 2010), terwijl men bij 

anderen eerder praktijkgericht aan de slag gaat (Reeve, Jang, Carrell, Jeon, & Barch, 

2004; Tessier, Sarrazin, & Ntoumanis, 2008, 2010). Analoog aan de bevindingen uit de 

meta-analyse van Su en Reeve (2011) wees het onderzoek van Alterman et al. (2014) uit 

dat leerkrachten het gebruik van didactische materialen zoals cases en video’s 

appreciëren.  

Evenwel is er volgens de Zelfdeterminatietheorie nog een belangrijker aspect waar we 

aandacht aan moeten besteden indien we beogen dat coaches, naar aanleiding van een 

training, overtuigd zouden zijn van de effectiviteit en haalbaarheid van de aanpak en de 

geleerde strategieën zouden implementeren in hun eigen praktijk. Net zoals sporters meer 

optimaal gemotiveerd zullen zijn wanneer zij zich voldaan voelen in hun basisbehoeftes 

aan autonomie, verbondenheid en competentie, zullen coaches sterkere intenties hebben 

om de geleerde strategieën uit het interventieprogramma te implementeren indien aan hun 

basisbehoeftes wordt voldaan. Zo toonde recent onderzoek van Aelterman, 

Vansteenkiste, Van Keer en Haerens (2016) aan dat de mate waarin de behoeftes van de 

deelnemers gedurende de training voldaan waren, verandering voorspelde in hun 

overtuigingen omtrent de effectiviteit en haalbaarheid van de voorgestelde onderwijsstijl, 

alsook in hun intenties om de geleerde strategieën toe te passen in hun lessen en de 

zelfgerapporteerde toepassing ervan twee weken na de training. Deze bevindingen 
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suggereren dat de docenten van een training idealiter niet enkel uitleggen hoe de coaches 

een motiverende stijl kunnen hanteren in de praktijk, maar ook dat ze de theorie tijdens 

de training zelf toepassen en bijgevolg zelf een motiverende, behoefteondersteunende 

aanpak ten aanzien van de coaches hanteren. Dit is consistent met het ‘teach as you 

preach’-principe, waar men in hun professionele ontwikkeling de leerkrachten meegeeft 

dat ze moeten handelen in de praktijk zoals ze dat verwachten van de leerlingen 

(Loughran & Berry, 2005; Swennen, Lunenberg, & Korthagen, 2008).  

Ook in onderzoek omtrent herstructureringen op school (Deci, 2009) en op de werkvloer 

(Baard, Deci, & Ryan, 2004; Gagné, Koestner, & Zuckerman, 2000) stelde men vast dat 

indien de basisbehoeftes van het personeel voldaan waren tijdens het implementeren van 

de hervorming, ze de nieuwe regels en procedures sterker onderschreven en meer 

intenties vertoonden om deze toe te passen.  

 

Huidig Onderzoek  

Het project ‘Coach met de M-factor’ wil coaches aan de hand van een opleidingstraject 

bestaande uit een initiatiesessie en drie thematische workshops informeren over hoe ze 

meer motiverend kunnen optreden ten aanzien van hun sporters. Maar welke motiverende 

strategieën worden het best aangeleerd en hoe worden deze het best overgebracht aan het 

doelpubliek van jeugdcoaches? De ontwikkeling en optimalisatie van het workshoptraject 

verliep in twee fases: fase 1 in 2015 en fase 2 in 2016. De huidige masterproef probeert 

bovenstaande vragen dan ook te beantwoorden in twee studies: Studie 1 voor fase 1 en 

Studie 2 voor fase 2.  

Studie 1: wat?  

In een eerste studie focussen we op de ontwikkeling en optimalisatie van het 

workshoptraject in 2015. Hierbij beschrijven we hoe het opleidingstraject tot stand 

gekomen is en gaan we na hoe de deelnemers en de docenten het traject in een eerste fase 

beoordelen. Het kwantitatieve luik van deze studie omvat drie onderzoeksvragen.  

Onderzoeksvraag 1: Vooreerst willen we de mate nagaan waarin de deelnemende 

coaches de drie workshops appreciëren. Dit zowel op het vlak van de inhoud als op het 

vlak van de docenten. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de mate waarin de coaches 
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overtuigd zijn van de effectiviteit en de haalbaarheid van de vooropgestelde aanpak, de 

intentie hebben om de voorgestelde aanpak te implementeren in hun praktijk en het traject 

zouden aanbevelen aan andere coaches. 

Onderzoeksvraag 2: Hierbij zijn we geïnteresseerd in de mate waarin de 

appreciaties, overtuigingen en intenties fluctueren over de tijd. We verwachten een 

stijgende lijn: hoe verder gevorderd in het workshoptraject, hoe groter de appreciatie, hoe 

meer de coaches overtuigd zullen zijn van de effectiviteit en haalbaarheid van de 

vooropgestelde strategieën, hoe meer ze de intentie zullen hebben om de geleerde aanpak 

toe te passen in de praktijk en hoe meer ze het traject zouden aanbevelen aan hun collega-

coaches. 

Onderzoeksvraag 3: Tot slot willen we onderzoeken hoe de appreciatie omtrent 

de inhoud en de docent, alsook de overtuigingen omtrent de haalbaarheid en effectiviteit 

van de vooropgestelde aanpak samenhangen met de algemene beoordeling (score) van 

het workshoptraject, de intenties om de vooropgestelde strategieën toe te passen in de 

eigen sportpraktijk, alsook de mate waarin de deelnemers de workshops zouden 

aanbevelen aan andere coaches. We verwachten dat hoe meer de deelnemers de inhoud 

en spreker appreciëren en hoe meer ze overtuigd zijn van de effectiviteit en haalbaarheid 

van de aanpak, hoe hoger ze het workshoptraject zullen beoordelen, hoe meer ze de 

intentie zullen hebben om de vooropgestelde strategieën toe te passen en hoe meer ze de 

workshops zouden aanbevelen aan hun collega’s.  

In het kwalitatieve deel ten slotte, willen we met behulp van interviews met de docenten 

weten welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de workshops te optimaliseren.  

Studie 2: hoe?  

In een tweede kwantitatieve studie ligt de nadruk op de wijze waarop de workshops 

worden gebracht. In deze studie bekijken we naast de mate van appreciaties, 

overtuigingen en intenties ook de mate waarin aan de psychologische basisbehoeftes van 

de deelnemers werd voldaan. Ditmaal van de coaches die in 2016 deelnamen aan een van 

de georganiseerde workshoptrajecten. 

Onderzoeksvraag 1: In een tweede fase willen we analoog aan Studie 1 bij een 

nieuwe steekproef van deelnemers aan het opleidingstraject nagaan in welke mate de 

coaches het workshoptraject appreciëren, overtuigd zijn van de effectiviteit en de 
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haalbaarheid van de vooropgestelde aanpak, de intentie hebben om de voorgestelde 

aanpak te implementeren in de praktijk en het traject zouden aanbevelen aan andere 

coaches.  

Onderzoeksvraag 2: Hierbij zijn we voornamelijk geïnteresseerd in het verschil 

in de mate van appreciaties, overtuigingen en intenties tussen de initiatiesessie en het 

workshoptraject. We verwachten dat de deelnemende coaches in het workshoptraject een 

grotere appreciatie zullen rapporteren, meer overtuigd zullen zijn van de effectiviteit en 

haalbaarheid van de vooropgestelde strategieën, meer de intentie zullen hebben om de 

geleerde aanpak toe te passen in de praktijk en het traject meer zouden aanbevelen aan 

hun collega’s in vergelijking met de initiatiesessie.  

Onderzoeksvraag 3: Bijkomend bekijken we opnieuw hoe de appreciatie omtrent 

de inhoud en de docent, alsook de overtuigingen omtrent de haalbaarheid en effectiviteit 

van de vooropgestelde aanpak samenhangen met de algemene beoordeling (score), de 

intentie om de vooropgestelde strategieën toe te passen in de eigen sportpraktijk, alsook 

de mate waarin de deelnemers de workshops zouden aanbevelen aan andere coaches. We 

verwachten dat hoe meer de deelnemers de inhoud en spreker appreciëren en hoe meer 

ze overtuigd zijn van de effectiviteit en haalbaarheid van de aanpak, hoe hoger de 

algemene beoordeling van het workshoptraject, hoe meer ze de intentie zullen hebben om 

de vooropgestelde strategieën toe te passen en hoe meer ze de workshops zouden 

aanbevelen aan hun collega-coaches.  

Onderzoeksvraag 4: Tot slot willen we in deze studie onderzoeken in welke mate 

de deelnemers zich gedurende het traject voldaan voelen in hun behoeftes aan autonomie, 

competentie en verbondenheid. Hierbij zijn we geïnteresseerd in welke mate deze 

behoeftebevrediging samenhangt met de appreciaties, overtuigingen en intenties van de 

coaches. We verwachten dat een hoge mate van ervaren behoeftebevrediging zal 

samenhangen met een hoge mate van appreciaties, overtuigingen en intenties. 
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Methode  

Studie 1  

Studie 1 betreft de ontwikkeling en optimalisatie van de workshops die in 2015 hebben 

plaatsgevonden. We gebruiken kwantitatieve en kwalitatieve methodes om de 

appreciaties van respectievelijk de deelnemende coaches en lesgevers in kaart te brengen, 

teneinde het workshoptraject te optimaliseren. In 2015 werden er zeven 

workshoptrajecten gegeven in zes Vlaamse steden: in Gent, Hasselt, Wilrijk, Leuven, 

Brugge en Oostduinkerke. In Gent werd er zowel een algemeen workshoptraject gegeven 

alsook een traject specifiek voor de Vlaamse Liga Paardensport. Alle geïnteresseerde 

coaches moesten eerst een vrijblijvende initiatiesessie bijwonen. De initiatiesessie werd 

echter niet meegenomen in het optimalisatieproces van deze studie. Na de initiatiesessie 

worden de coaches warm gemaakt om zich in te schrijven voor de workshopreeks. Deze 

bestaat uit een reeks van drie sessies die zich telkens focussen op een verschillend aspect 

van het ‘coach-zijn’ (op training, op wedstrijd en als manager doorheen het seizoen), met 

telkens drie weken tussentijd.  

Ontwikkeling en inhoud project ‘Coach met de M-factor’. 

Het opleidingstraject ‘Coach met de M-factor’ bestaat uit een vrijblijvende initiatiesessie, 

gevolgd door drie thematische workshops die de coaches informeren over hoe ze meer 

motiverend kunnen optreden ten aanzien van hun sporters. Tussen de workshops zit 

steeds een periode van ongeveer drie weken. Alle sessies worden bij voorkeur gegeven 

door twee docenten: een sportpsycholoog in combinatie met een praktijkcoach. 

De verschillende bouwstenen van een motiverende stijl vormen de basis van de 

workshops. Voor elk van de drie psychologische basisbehoeftes (autonomie, relationele 

verbondenheid en competentie) hebben we in de inleiding zes bouwstenen besproken. In 

het opleidingstraject ‘Coach met de M-factor’ worden deze 18 bouwstenen als 

sleutelwoorden naar voor geschoven en tijdens de workshops op verschillende concrete 

situaties toegepast. De sleutelwoorden kunnen betrekking hebben op zowel 

trainingssituaties (d.i. workshop 1) als wedstrijdsituaties (d.i. workshop 2), maar ook op 

situaties waarin de coach eerder een vormende rol opneemt (d.i. workshop 3).  
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De initiatiesessie. 

In het begin van de initiatiesessie wordt het project ‘Coach met de M-factor’ kort 

toegelicht. De coaches worden geïnformeerd over het doel, namelijk de optimalisatie van 

de kwaliteit van de motiverende aanpak van coaches in de jeugdsport, alsook over het 

verdere verloop van het workshoptraject. Praktijkvoorbeelden worden aangehaald om het 

belang van motiverend coachen te benadrukken. Daarbij krijgen de coaches al een korte 

inleiding wat de Zelfdeterminatietheorie betreft. Ze worden wegwijs gemaakt in 

begrippen zoals gecontroleerde en autonome motivatie, alsook in de drie psychologische 

basisbehoeftes. Alles wordt aangetoond aan de hand van praktijkvoorbeelden en gestaafd 

met wetenschappelijk onderzoek. Tot slot worden de coaches warm gemaakt om zich in 

te schrijven voor het driedelige workshoptraject.  

De eerste workshop: de coach op training. 

Aan het begin van de eerste workshop worden de basisconcepten omtrent de M-factor, 

zoals gezien in de initiatiesessie, nog eens kort herhaald. Deze workshop draait rond de 

vraag ‘Hoe kan je als coach de intrinsieke motivatie van je sporter verhogen voor, tijdens 

en na de training?’. De ABC-sleutelwoorden van de drie basisbehoeftes (autonomie, 

relationele verbondenheid en competentie) worden vertaald naar de praktijk. Zo leren de 

coaches onder meer de bouwsteen overzicht van de structurerende coachingsstijl toe te 

passen door voor de training het thema, de opbouw en de verwachtingen van de komende 

training op een gepaste manier mee te geven, teneinde het competentiegevoel van hun 

sporters te stimuleren. Wat de praktische toepassing van de bouwstenen tijdens de 

training betreft, wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe de coaches goede feedback kunnen 

geven met de juiste inhoud op het juiste moment. De coaches zien hoe ze na de training 

onder andere de bouwsteen overzicht kunnen toepassen door zich de vraag te stellen of 

de training verlopen is zoals gepland en of de verwachtingen ingelost zijn, met het oog 

op de volgende training of wedstrijd. Aan het einde van de workshop worden de coaches 

uitgenodigd om hun eigen aanpak voor, tijdens en na de training af te toetsen omtrent hun 

motiverende stijl. Als huiswerkopdracht wordt hen gevraagd een eigen actieplan op te 

stellen waarin ze uitwerken hoe ze aan twee zelf uitgekozen sleutelwoorden willen 

werken.  
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De tweede workshop: de coach op wedstrijd. 

De tweede workshop gaat van start met een korte terugkoppeling naar workshop 1. Het 

actieplan wordt besproken en de coaches wisselen hun ervaringen uit. Daarna wordt er 

gefocust op de coach in een wedstrijdcontext. Hoe prikkel je als coach de sporter op een 

kwalitatieve manier in wedstrijdomstandigheden? Opnieuw wordt de ondersteuning van 

de drie basisbehoeftes met de daarbij behorende sleutelwoorden vertaald naar de praktijk, 

opgesplitst in voor, tijdens en na een wedstrijd. Zo zien de coaches hoe ze voor een 

wedstrijd vertrouwen kunnen geven met woorden, maar ook aan de hand van hun 

lichaamstaal en intonatie. De bouwsteen feedback wordt vertaald naar de praktijk door te 

tonen op welke manier je als coach het best positieve en correctieve feedback geeft op 

gedrag tijdens een wedstrijd. Coaches leren onder meer hoe ze het zelfinzicht van hun 

sporters kunnen verhogen door na de wedstrijd vragen te stellen zoals ‘Hoe heb jij de 

wedstrijd ervaren?’ en ‘Wat vond je goed en wat kan er beter?’. Analoog aan de eerste 

workshop worden de coaches uitgenodigd om stil te staan bij hun eigen aanpak en wordt 

hen gevraagd een actieplan op te stellen voor twee zelfgekozen sleutelwoorden, ditmaal 

gericht op de wedstrijdcontext.  

De derde workshop: de coach als manager doorheen het seizoen. 

Deze workshop bestaat uit twee delen. De titel van het eerste deel is: ‘Hoe kan je als 

coach motiverend grenzen stellen?’. De coaches zien onder meer hoe ze dialoog kunnen 

gebruiken om grenzen te doen werken door een groepsmoment te voorzien om expliciet 

stil te staan bij de grenzen, of door de sporters de kans te geven om zich voor te bereiden 

op de nieuw gestelde grenzen. Hoe reageer je als coach bij het overtreden van die 

grenzen? De bouwsteen opmerkzaamheid leert de coach om aan te voelen wat de 

onderliggende reden is voor het overtreden van de grenzen. Dit kan gaan van een 

verminderde motivatie of beslommeringen buiten de sport tot een laag zelfvertrouwen of 

zelfbeeld. Bovendien krijgen de coaches tips voor goede individuele 

opvolgingsgesprekken, want hoe volg je de ontwikkeling van je sporter het beste op 

doorheen het seizoen? Dit doet men bijvoorbeeld door praktische invulling te geven aan 

de bouwsteen steun en hulp bieden. Het tweede deel gaat over het doorgroeien als coach. 

Hier worden de coaches aangemoedigd tot zelfreflectie: Percipiëren de sporters mijn 

aanpak op dezelfde manier als ik mijn eigen aanpak percipieer? Hoe kan ik de geleerde 
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duurzame motivatie integreren in mijn eigen individueel werkveld? Tot slot krijgen alle 

coaches een M-certificaat als bewijs van hun deelname aan de workshops. 

Kwantitatief luik. 

Deelnemers en procedure. 

Het kwantitatief luik van deze studie gaat na hoe de deelnemende coaches de drie 

workshops beoordelen. Aan de zeven workshoptrajecten die in 2015 plaatsvonden, 

hebben 184 geïnteresseerde coaches deelgenomen. Naarmate het traject vorderde, steeg 

de drop-out. Aan workshop 1 namen 169 (91.85%) coaches deel, aan workshop 2 148 

(80.43%) en op workshop 3 waren er nog 136 (73.91%) coaches aanwezig. Figuur 1 geeft 

de uitval doorheen het traject grafisch weer. 

 

 

Figuur 1. Overzicht drop-out deelnemers doorheen het workshoptraject.  

 

Gemiddeld waren er 26 deelnemers per traject met volgende verdeling: Brugge 7.60%, 

Oostduinkerke 11.40%, Hasselt 16.80%, Wilrijk 17.40%, Leuven 21.20% en ten slotte 

Gent met 25.50% van het totaal aantal deelnemers, waarvan 11.40% in de paardensport. 

De groep van 184 deelnemers bestond uit 66.80% mannen en 33.20% vrouwen. De 

gemiddelde leeftijd was 39 jaar (M = 38.83, SD = 12.98) waarbij de jongste deelnemer 

15 jaar en de oudste deelnemer 68 jaar was. Gemiddeld hadden de coaches 12 jaar 

ervaring (M = 11.67, SD = 10.68) met een minimum van geen ervaring en een maximum 
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van 47 jaar ervaring. De coaches hadden gemiddeld 6 uur per week contact met hun 

sporters (M = 5.76, SD = 4.71) met een minimum van 30 minuten en een maximum van 

30 uren contact per week. Gemiddeld hadden de ingeschreven coaches 15 sporters onder 

hun hoede (M = 15.36, SD = 17.58) met een minimum van 1 en een maximum van 180 

sporters. De grootste groep coaches (45.90%) gaf training aan jongeren tussen de 12 en 

de 18 jaar, gevolgd door 35.70% van de coaches die training gaf aan sporters jonger dan 

12 jaar en 18.50% die training gaf aan jongeren ouder dan 18 jaar. De deelnemende 

coaches waren in het bezit van verschillende soorten diploma’s, waarvan het diploma 

trainer B (32.61%) en het diploma initiator (22.28%) het grootste aantal coaches in beslag 

nam. Maar liefst 20.65% van de coaches was niet in het bezit van een trainersdiploma. Er 

werden coaches van meer dan 30 verschillende sporten bereikt, waarvan de drie grootste 

groepen voetbal (14.67%), paardrijden (11.41%) en volleybal (8.70%) waren. Bij 

interpretatie van deze procenten moeten we er rekening mee houden dat een volledig 

workshoptraject in Gent georganiseerd werd door de Vlaamse Liga Paardensport (d.i. in-

house traject op vraag van deze federatie). Van de 184 deelnemende coaches was 53.80% 

actief in een individuele sport tegenover 46.20% in een teamsport. De meeste coaches 

gaven les aan sporters op provinciaal (29.90%), recreatief/vriendschappelijk (23.80%) of 

landelijk (21.30%) niveau. Enkele coaches trainden sporters die deelnemen aan 

internationale (12.80%) of nationale (6.10%) wedstrijden. Tot slot trainde 6.1% van de 

coaches sporters die niet deelnemen aan wedstrijden. Na elke workshop werden de 

deelnemers verzocht om een vragenlijst in te vullen die hun appreciaties met betrekking 

tot de afgelopen workshop naging.  
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Tabel 1  

Overzicht van de steekproef deelnemende coaches in de eerste fase. 
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Meetinstrumenten. 

De deelnemers werden gevraagd om de items te beantwoorden aan de hand van een 5-

punts Likert schaal van 1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal waar).  

Overtuigingen. Deze schaal werd gebaseerd op een eerder ontwikkelde vragenlijst 

uit het onderzoek van Aelterman et al. (2016) en Reeve et al. (2014). Aan de hand van 

zes items werden de overtuigingen met betrekking tot de haalbaarheid (bv. ‘Ik vind het 

gemakkelijk om op de voorgestelde manier te coachen’) en effectiviteit (bv. ‘Ik ben van 

mening dat de voorgestelde manier van coachen mijn sporters ten goede komt’) van de 

vooropgestelde aanpak getoetst. Deze twee subschalen van elk drie items hadden een 

aanvaardbare interne consistentie met een Cronbachs alfa voor effectiviteit van minstens 

.81 en een Cronbachs alfa voor haalbaarheid van minstens .74 voor elk van de drie 

workshops.  

Evaluatie workshop. Met behulp van 11 items werd de mening van de deelnemers 

over zowel de inhoud als de docent van de afgelopen workshop bevraagd. Met betrekking 

tot de beoordeling van de inhoud (3 items, α ≥ .78 voor elk van de drie workshops) werd 

gepeild naar hoe bruikbaar ze de suggesties uit de workshop vinden voor hun praktijk, in 

welke mate ze door de workshop meer willen weten over hoe ze hun sporters optimaal 

kunnen motiveren en in welke mate de workshop hen heeft aangezet om na te denken 

over hun eigen praktijk. Met betrekking tot de beoordeling van de docent (5 items, α ≥ 

.88 voor elk van de drie workshops) werd gepeild naar hoe goed de spreker op de hoogte 

was van het onderwerp (d.i. expertise), de mate waarin de spreker kon boeien, actieve 

deelname aanspoorde, interesse aanwakkerde en gebruik maakte van voorbeelden uit de 

praktijk. Ook de intentie om de vooropgestelde aanpak te implementeren in de praktijk 

(‘Ik ben van plan om de ideeën uit de workshop toe te passen wanneer ik coach’), de mate 

waarin de coaches de sessie zouden aanbevelen (‘Ik zou deze workshop aanbevelen aan 

andere coaches’) en de duidelijkheid (‘De sessie was duidelijk te volgen’) werden met 

elk een item bevraagd. Tot slot werd aan de deelnemers gevraagd om de workshop een 

score toe te kennen tussen 1 en 10. 

Analyse. 

Voor de analyse van de demografische gegevens en kwantitatieve data werd SPSS 

Statistics, Version 23 gebruikt.  
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In de preliminaire analyses werd er met behulp van variantieanalyses voor categorische 

variabelen en bivariate correlaties voor continue variabelen nagegaan of de deelnemende 

coaches voor elk van de studievariabelen verschillen in termen van demografische 

gegevens zoals geslacht, leeftijd, ervaring, aantal sporters, aantal uren contact, 

wedstrijdniveau, groepsgrootte, soort sport (individuele sport versus teamsport) en 

leeftijdsgroep van de sporters. 

In de primaire analyses werd vooreerst een variantieanalyse voor herhaalde metingen 

uitgevoerd om een zicht te krijgen op de evolutie/fluctuatie over de drie workshops heen 

(within-subject analyse) met betrekking tot (a) de evaluatie van de coaches omtrent (1) 

de inhoud, (2) de spreker/lesgever, (3) de duidelijkheid van de workshop, (4) de mate 

waarin ze de workshop zouden aanbevelen aan hun collega-coaches en (5) de score van 

de workshop, alsook met betrekking tot (b) hun visie op motiverend coachen in termen 

van (6) de mate waarin ze overtuigd zijn van de effectiviteit en (7) de haalbaarheid van 

de voorgestelde aanpak en (8) hun intentie om de aanpak toe te passen in de praktijk. 

Hierbij werden de acht studievariabelen telkens als afhankelijke variabelen gekozen met 

het nummer van de workshop als onafhankelijke variabele. Bijkomend werd er een 

geaggregeerde score voor elke studievariabele over de drie workshops heen berekend en 

werd er getest op lineaire en kwadratische associaties van de within-subject factor 

(nummer van de workshop) (onderzoeksvraag 1 en 2). De bivariate correlaties tussen de 

geaggregeerde scores van elk van de acht studievariabelen werden berekend, teneinde de 

onderlinge samenhang tussen de studievariabelen te kunnen bekijken. 

Ten slotte werd nagegaan in welke mate de appreciaties en overtuigingen van de coaches 

een predictieve waarde hebben in relatie met de algemene beoordeling van de sessies, de 

intentie om de vooropgestelde aanpak toe te passen en de mate waarin ze de sessies 

zouden aanbevelen aan collega’s (onderzoeksvraag 3). Hiervoor werden er drie 

afzonderlijke hiërarchische regressies uitgevoerd met als afhankelijke variabelen (1) de 

algemene score, (2) de intentie van de deelnemers om de aanpak te implementeren in de 

praktijk en (3) de mate waarin ze het workshoptraject zouden aanbevelen aan andere 

coaches. In een eerste stap werd er gecontroleerd voor de covariaten zoals gevonden in 

de preliminaire analyses. In een tweede stap werden de studievariabelen met betrekking 

tot de overtuigingen omtrent de ‘effectiviteit’ en ‘haalbaarheid’ ingevoerd. Tot slot 
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werden in een derde stap de studievariabelen met betrekking tot de appreciatie van de 

‘inhoud’ en de ‘spreker’ toegevoegd als bijkomende onafhankelijke variabelen.  

Resultaten. 

Preliminaire analyses. In de preliminaire analyses bekeken we de mogelijke 

associaties tussen de coachkenmerken (geslacht, leeftijd, leeftijdsgroep van de sporters, 

ervaring, aantal sporters, aantal uren contact, wedstrijdniveau, groepsgrootte, individuele 

sport versus teamsport) en onze studievariabelen. Wat betreft geslacht vonden we geen 

verschil tussen mannen en vrouwen op elk van de acht studievariabelen. Ook met het 

wedstrijdniveau en de leeftijdsgroep van de sporters bleken er geen significante 

verbanden te zijn. Er werden echter wel enkele andere associaties gevonden met 

betrekking tot de studievariabelen. Zo zagen we dat de leeftijd van de coach, in 

tegenstelling tot de leeftijdsgroep van de sporters, significante verbanden vertoonde met 

vier studievariabelen: hoe ouder de coach was, hoe hoger de appreciatie met betrekking 

tot de inhoud (r = .17, p < .05) en de spreker (r = .27, p < .01), hoe meer hij de workshop 

zou aanbevelen aan collega’s (r = .24, p < .01) en hoe hoger de algemene score die hij op 

het einde van elke workshop gaf (r = .32, p < .01). Hoe meer ervaring de coach had, hoe 

hoger de appreciatie met betrekking tot de spreker (r = .21, p < .01), hoe duidelijker de 

coach de workshop vond (r = .16, p < .05), hoe meer hij overtuigd was van de 

haalbaarheid (r = .22, p < .01), hoe meer hij de workshop zou aanbevelen aan andere 

coaches (r = .19, p < .05) en hoe hoger de score die hij toekende aan elke workshop (r = 

.25, p < .01). Wegens de hoge correlatie tussen leeftijd en ervaring (r = .62, p < .01) werd 

er gekozen om enkel leeftijd op te nemen als covariaat in eenzelfde model. Hoe meer uren 

de coach doorbracht met zijn sporters, hoe duidelijker hij de workshop vond (r = .17, p 

< .05). Hoe meer sporters de coach onder zijn hoede had, hoe meer hij de intentie had om 

de aanpak toe te passen in de praktijk (r = .16, p < .05). Het feit of de coach actief was in 

een individuele sport dan wel in een teamsport, hing samen met de appreciatie van de 

inhoud (F(1,177) = 6.68, p < .05) en de spreker (F(1,177) = 8.15, p < .01), alsook met de 

score aan het eind van iedere workshop (F(1,177) = 10.79, p < .01). Zoals weergegeven 

in Tabel 2 was de score op de studievariabelen telkens hoger voor de coaches van 

individuele sporten. De variabele ‘groepsgrootte’ correleerde met alle studievariabelen 

negatief, wat aangeeft dat hoe meer coaches er deelnamen aan de workshop, hoe minder 

de coaches de inhoud (r = -.27, p <.01) en de spreker (r = -.40, p < .01) apprecieerden, 
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hoe minder duidelijk ze de workshop vonden (r = -.31, p < .01), hoe minder overtuigd ze 

waren van de effectiviteit (r = -.23, p < .01) en haalbaarheid (r = -.19, p < .05), hoe minder 

ze de workshop zouden aanbevelen aan collega’s (r = -.32, p < .01), hoe lager de intentie 

om de workshop toe te passen in de praktijk (r = -.16, p < .05) en hoe lager de algemene 

score die ze gaven (r = -.35, p < .01).  

 

Tabel 2 

Overzicht van het verschil tussen teamsport en individuele sport op de appreciatie van de 

inhoud en de spreker, alsook op de algemene score.  

 

 

Primaire analyses. Om de evolutie/fluctuatie over de drie workshops heen na te 

gaan, werd een variantieanalyse voor herhaalde metingen uitgevoerd voor elk van de vijf 

studievariabelen aangaande de globale evaluatie van de workshops (inhoud, spreker, 

duidelijkheid, aanbevelen en score). Zoals te zien in Tabel 3 resulteerde dit in hoge scores, 

met een globale score van minimum 4.23 op 5 voor de eerste vier studievariabelen en een 

grote onderscheiding (8.17 op 10) voor de algemene beoordeling van de workshops. 
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Tabel 3 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de evaluatie over de drie workshops heen. 
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Figuur 2 en 3 zijn grafische weergaves van de evolutie van deze studievariabelen 

doorheen het workshoptraject. Zowel de inhoud als de spreker (/lesgever) van de 

workshops werden min of meer gelijk beoordeeld op de drie workshops. Ook voor de 

algemene score was er weinig fluctuatie doorheen het traject. De studievariabelen 

‘duidelijkheid’ (F(1,104) = 4.50, p < .05) en ‘aanbevelen’ (F(1,106) = 5.88, p < .05) 

vertonen een significante kwadratische associatie met een lichte daling tijdens workshop 

2. Dit impliceert dat de deelnemers workshop 2 het minst duidelijk vonden en dat ze deze 

workshop het minst zouden aanbevelen aan hun collega-coaches. Echter moeten we bij 

de interpretatie rekening houden met het feit dat het hoofdeffect van de studievariabele 

‘duidelijkheid’ slechts marginaal significant was (F(2,208) = 2.61, p < .10).  

 

 
Figuur 2. Overzicht van de evolutie van de vier studievariabelen m.b.t. de evaluatie over 
de drie workshops heen.  
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Figuur 3. Overzicht van de evolutie van de algemene beoordeling over de drie workshops 

heen.  

 

Hetzelfde werd gedaan met de studievariabelen aangaande de globale visie op motiverend 

coachen (effectiviteit, haalbaarheid en intentie). Tabel 4 laat zien dat er ook hier sprake 

is van hoge scores, met een globale score van minimum 3.93 op 5 voor de drie 

studievariabelen.  
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Tabel 4 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de visie op motiverend coachen over de drie workshops heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figuur 4. Overzicht van de evolutie van de drie studievariabelen m.b.t. de visie op motiverend coachen over de drie workshops heen. 
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Figuur 4 is een grafische weergave van de evolutie van de visie op motiverend coachen 

doorheen het workshoptraject. We zien dat de scores voor ‘haalbaarheid’ over het 

algemeen een half punt lager liggen dan de scores voor ‘effectiviteit’ en ‘intentie’. Met 

andere woorden, de coaches waren het minst overtuigd wat betreft de haalbaarheid om de 

voorgestelde aanpak toe te passen in de praktijk in vergelijking met hun overtuigingen 

omtrent de effectiviteit van de aanpak en hun intenties om de vooropgestelde aanpak toe 

te passen in hun eigen praktijk. Bij zowel effectiviteit (F(1,113) = 7.14, p < .01), 

haalbaarheid (F(1,113) = 6.55, p < .05) als intentie (F(1,106) = 9.19, p < .01) vinden we 

een kwadratische associatie terug met een daling tijdens workshop 2. Dit betekent dat de 

deelnemers de voorgestelde aanpak na afloop van workshop 2 over het algemeen minder 

effectief en haalbaar vonden en dat ze minder de intentie hadden om de vooropgestelde 

aanpak toe te passen in hun eigen praktijk, in vergelijking met de rapportages na 

workshop 1 en 3.1 

Vervolgens werden de bivariate correlaties berekend tussen de geaggregeerde scores van 

elk van de acht studievariabelen om de onderlinge samenhang tussen deze variabelen te 

bekijken. Deze correlaties zijn terug te vinden in Tabel 5. De resultaten laten zien dat de 

mate van appreciatie met betrekking tot de inhoud en de spreker, de duidelijkheid van de 

workshop, de mate van aanbevelen, de score die men toekent aan de workshop, de 

overtuigingen met betrekking tot de effectiviteit en haalbaarheid van de voorgestelde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!Bijna geen enkel significant effect bleef overeind na controle voor de covariaten zoals gevonden in 

de preliminaire analyses. Het significant kwadratisch effect van duidelijkheid verdween na controle 

voor de groepsgrootte, het aantal uren contact met de sporters en de ervaring van de coach (F(1,94) = 

.15, p = .70). Ook het significant kwadratisch effect van aanbevelen bleef niet overeind na het invoegen 

van de covariaten leeftijd en groepsgrootte (F(1,104) = .15, p = .70). Na controle voor de groepsgrootte 

was er geen kwadratisch effect meer voor effectiviteit (F(1,112) = .00, p = .99). Enkel het kwadratisch 

effect voor haalbaarheid bleef overeind (F(1,109) = 4.10, p < .05) na het invoeren van de ervaring van 

de coach en de groepsgrootte als covariaten. Al moeten we bij de interpretatie rekening houden met 

het feit dat het hoofdeffect van haalbaarheid niet significant was (F(2,218) = 2.30, p = .10). Tot slot 

verdween ook het kwadratisch effect van intentie (F(1,95) = .08, p = .78) na controle voor de 

groepsgrootte en het aantal sporters dat de coach onder zijn hoede heeft.  
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aanpak, alsook de mate van intentie om de vooropgestelde aanpak toe te passen in de 

praktijk, allen significant aan elkaar gerelateerd zijn (min r = .40, p < .01 en max r = .78, 

p < .01).2 

 

Tabel 5 

Bivariate correlaties tussen de acht studievariabelen. 

 

 

Tabel 6 geeft de resultaten van de regressie-analyses weer. Er werden drie afzonderlijke 

regressie-analyses uitgevoerd met als afhankelijke variabelen de (1) de algemene score, 

(2) de intentie en (3) het aanbevelen. In een eerste stap werd er gecontroleerd voor de 

variabelen leeftijd, groepsgrootte, aantal sporters en soort sport (individueel versus 

teamsport), gezien zij volgens onze preliminaire analyses samenhangen met minstens een 

van de opgenomen studievariabelen. Om de overzichtelijkheid van de tabel te garanderen, 

werden deze predictoren niet vermeld in de eerste stap van Tabel 6. In een tweede stap 

werden ‘effectiviteit’ en ‘haalbaarheid’ ingevoerd als onafhankelijke variabelen. Tot slot 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Deze correlatiestructuur bleef overeind na controle voor de leeftijd van de coach, het aantal sporters 

dat de coach onder zijn hoede heeft, het aantal uren contact met de sporters en de soort sport 

(individuele sport versus teamsport). !
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werden in een derde stap de studievariabelen ‘inhoud’ en ‘spreker’ toegevoegd als 

bijkomende onafhankelijke variabelen. Wanneer we kijken naar de regressie-analyse met 

als afhankelijke variabele ‘score’ zien we dat er reeds een significant deel (19%) van de 

variantie verklaard kan worden door de covariaten in stap 1 (Fchange(4,161) = 10.55, p 

< .001). Wanneer we de onafhankelijke variabelen ‘effectiviteit’ en ‘haalbaarheid’ 

toevoegen, wordt in totaal 39% van de variantie in de score verklaard door de 

onafhankelijke variabelen. Deze toegevoegde waarde van 20% is significant (Fchange(2, 

159) = 28.14, p < .001). Zowel effectiviteit (β = .20, p < .05) als haalbaarheid (β = .32, p 

< .001) hebben een significante voorspellende waarde in de relatie met de algemene score 

die de deelnemers aan de workshops gaven. Wanneer we hierbij in stap 3 de 

onafhankelijke variabelen ‘spreker’ en ‘inhoud’ toevoegen, wordt er 61% van de variantie 

in de algemene score verklaard door de set van onafhankelijke variabelen. De waarde van 

de F-toets leert ons dat ook dit verschil van 22% significant is (Fchange(2,157) = 45.03, 

p < .001). Waar in stap 2 de overtuiging omtrent de effectiviteit van de workshop nog een 

voorspellende waarde had, draagt deze na toevoeging van de extra onafhankelijke 

variabelen niet meer bij tot de verklaring in variantie van de algemene score (β = -.02, p 

= .83). In stap 3 is de rol voor belangrijkste predictor voorbestemd voor de beoordeling 

van de spreker (β = .48, p < .001). Met andere woorden, de beoordeling van de spreker 

heeft de sterkste predictieve waarde in de relatie met de algemene score die de deelnemers 

zullen toekennen aan de workshop, in vergelijking met de andere onafhankelijke 

variabelen. Hoe beter de deelnemers de spreker beoordeelden, hoe hoger hun algemene 

score. Daarnaast dragen ook de overtuiging omtrent de haalbaarheid (β = .20, p < .01) en 

de appreciatie van de inhoud (β = .18, p < .05) significant bij tot de algemene score.  

Bij de afhankelijke variabele ‘intentie’ zien we dat het toevoegen van de twee extra 

onafhankelijke variabelen in de tweede stap leidt tot een significante verbetering van het 

regressiemodel met 35% ten opzichte van de covariaten in stap 1 (Fchange(2,159) = 

49.52, p < .001). In stap 2 blijkt de overtuiging wat betreft de effectiviteit van de aanpak 

(β = .56, p < .001) de enige voorspeller te zijn voor de intenties van de deelnemers in 

verband met het toepassen van de geleerde aanpak. Na toevoeging van de extra variabelen 

in stap 3 wordt 24% meer variantie in intentie verklaard door de set van onafhankelijke 

variabelen (Fchange(2,157) = 53.61, p < .001). In stap 3 is de appreciatie van de inhoud 

van de workshop de belangrijkste voorspeller (β = .56, p < .001), naast de overtuiging 
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wat betreft de effectiviteit (β = .22, p < .01). Verder merken we op dat in stap 3 de mate 

waarin de aanpak haalbaar lijkt (β = .05, p = .46) en de beoordeling van de spreker (β = 

.13, p = .06) geen significante bijdrage leveren in de voorspelling van de intenties van de 

deelnemers.  

Tot slot zien we dat bij het regressiemodel met als afhankelijke variabele de mate waarin 

de deelnemers de workshop zouden aanbevelen, de toevoeging van twee extra 

onafhankelijke variabelen in een tweede stap zorgt voor een grotere verklaarde variantie 

in de afhankelijke variabele met een verschil van 21% (Fchange(2,159) = 25.46, p < 

.001). Opnieuw blijkt in stap 2 de overtuiging dat de workshop effectief is (β = .35, p < 

.001) de grootste bijdrage te leveren aan het verklaren van de variantie van de mate van 

aanbevelen, ook al draagt de overtuiging omtrent de haalbaarheid ook toe (β = .18, p < 

.05). In een derde stap zorgt de toevoeging van ‘spreker’ en ‘inhoud’ als onafhankelijke 

variabelen voor een grotere verklaarde variantie in de afhankelijke variabele met een 

verschil van 26% (Fchange(2,157) = 47.39, p < .001).  De inhoud van de workshop heeft 

hier de grootste voorspellende waarde (β = .50, p < .001), samen met de beoordeling van 

de spreker (β = .25, p < .01). Meer nog, de significant verklarende onafhankelijke 

variabelen ‘effectiviteit’ en ‘haalbaarheid’ uit stap 2 blijken geen aandeel meer te hebben 

in de variantie van ‘aanbevelen’ na het toevoegen van de extra onafhankelijke variabelen 

‘spreker’ en ‘inhoud’ in stap 3 (respectievelijk β = .02, p = .85 en β = .11, p = .13). 
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Tabel 6 

Predictieve waarde van de overtuigingen en appreciaties op score, intentie en aanbevelen. 
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Conclusie. 

Het kwantitatieve luik van deze studie omvatte drie onderzoeksvragen. Ten eerste wilden 

we nagaan in welke mate de deelnemende coaches de drie workshops apprecieerden, de 

mate waarin de coaches overtuigd waren van de effectiviteit en de haalbaarheid van de 

vooropgestelde aanpak, de intentie hadden om de aanpak te implementeren in hun 

praktijk en het traject zouden aanbevelen aan andere coaches. Hierbij zagen we dat de 

coaches het workshoptraject over het algemeen een grote onderscheiding gaven, met hoge 

scores voor zowel de inhoud als de docent. Niet enkel de appreciatie omtrent de inhoud 

en de docent, maar ook de mate van intentie om de vooropgestelde aanpak toe te passen 

en de mate waarin ze de workshops zouden aanbevelen, alsook de overtuigingen omtrent 

de haalbaarheid en effectiviteit van de voorgestelde aanpak scoorden hoog. Toch scoorde 

de haalbaarheid van de workshops over het algemeen een half punt lager dan de 

effectiviteit. Hoewel de coaches dus sterk overtuigd waren van de effectiviteit van de 

aanpak, waren ze iets minder overtuigd wat betreft de haalbaarheid om de vooropgestelde 

aanpak toe te passen in hun eigen praktijk.  

Daarnaast waren we geïnteresseerd in de mate waarin de appreciaties, overtuigingen en 

intenties fluctueerden over de tijd. We verwachtten een stijgende lijn: hoe verder 

gevorderd in het workshoptraject, hoe groter de appreciatie, hoe meer de coaches 

overtuigd zullen zijn van de effectiviteit en haalbaarheid van de vooropgestelde 

strategieën, hoe meer ze de intentie zullen hebben om de geleerde aanpak toe te passen in 

de praktijk en hoe meer ze de workshops zouden aanbevelen aan hun collega’s. Deze 

hypothese werd echter niet bevestigd. De inhoud en de docent werden ongeveer gelijk 

beoordeeld op de drie workshops. Ook voor de algemene score was er weinig fluctuatie 

doorheen het traject. De drie workshops naast elkaar geplaatst, werd voornamelijk 

workshop 2 het minst goed beoordeeld. De deelnemers vonden workshop 2 het minst 

duidelijk, haalbaar en effectief en zouden deze workshop het minst aanbevelen aan hun 

collega’s. Bovendien hadden ze minder de intentie om de vooropgestelde aanpak van 

workshop 2 toe te passen in hun eigen praktijk in vergelijking met de strategieën van de 

andere twee workshops. Toch zagen we dat deze effecten omtrent de evolutie over het 

traject heen eerder klein waren en de meeste zelfs niet overeind bleven na controle voor 

een aantal coachkenmerken.  
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Tot slot wilden we onderzoeken hoe de appreciatie van de inhoud en de docent, alsook 

de overtuigingen omtrent de haalbaarheid en effectiviteit van de vooropgestelde aanpak 

samenhingen met de algemene beoordeling (score) van het traject, de intentie om de 

vooropgestelde strategieën toe te passen in de eigen sportpraktijk, alsook de mate waarin 

de deelnemers de workshops zouden aanbevelen aan andere coaches. Onze hypothese 

was dat hoe meer de deelnemers de inhoud en spreker apprecieerden en hoe meer ze 

overtuigd waren van de effectiviteit en haalbaarheid van de aanpak, hoe hoger de score 

die ze zouden toekennen, hoe meer ze de intentie zouden hebben om de vooropgestelde 

strategieën toe te passen en hoe meer ze de workshops zouden aanbevelen aan hun 

collega-coaches. In tegenstelling tot onze verwachtingen had de overtuiging omtrent de 

effectiviteit geen voorspellende waarde in de relatie met de algemene score die de 

deelnemers gaven aan het traject. De score die de deelnemers toekenden, hing vooral 

samen met de mate waarin ze de spreker en inhoud apprecieerden, alsook met de 

overtuiging omtrent de haalbaarheid van de vooropgestelde aanpak. Ook in tegenstelling 

tot onze verwachtingen hadden de overtuiging omtrent de haalbaarheid van de workshop 

en de beoordeling van de spreker geen significante predictieve waarde voor de intentie 

van de coaches. We vonden dat vooral de overtuiging omtrent de effectiviteit van de 

workshop en de appreciatie van de inhoud predictief waren voor de mate van intentie. 

Met andere woorden, hoe meer de coaches overtuigd waren van de effectiviteit van de 

aanpak en hoe meer ze de inhoud apprecieerden, hoe groter de intentie om de 

vooropgestelde aanpak toe te passen in hun eigen praktijk. Daarentegen werd de mate 

waarin de coaches het workshoptraject zouden aanbevelen aan hun collega’s volledig 

bepaald door hun appreciatie van de inhoud en de spreker. Dus hoe hoger de coaches de 

inhoud en spreker beoordeelden, hoe meer ze rapporteerden het traject te zullen 

aanbevelen aan hun collega’s. In tegenstelling tot onze verwachtingen hadden de 

overtuigingen van de deelnemende coaches omtrent de haalbaarheid en effectiviteit van 

de vooropgestelde aanpak geen predictieve waarde voor de mate van aanbevelen.  
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Kwalitatief luik. 

Deelnemers en procedure. 

Het kwalitatieve luik van deze studie betreft een semi-gestructureerd interview met de 

docenten van de workshops. De zeven trajecten werden verdeeld onder 10 docenten (vier 

sportpsychologen, vier praktijkcoaches en twee personen die beiden zijn). Er werden 

meestal twee docenten per traject aangeduid. Indien mogelijk was dit een 

sportpsycholoog in combinatie met een praktijkcoach. In een eerste stap werd er een e-

mail verstuurd naar de docenten met de vraag of we hen telefonisch mochten contacteren 

om een semi-gestructureerd interview af te nemen omtrent zaken die ze voor de tweede 

fase van het project (2016) al dan niet aangepast willen zien. De e-mail en het semi-

gestructureerd interview zijn terug te vinden in respectievelijk Bijlage 1 en 2. Negen 

docenten (6 mannen en 3 vrouwen) waren bereid om mee te werken en werden bijgevolg 

gecontacteerd op een moment dat ze zelf hadden gekozen. 

Meetinstrumenten. 

Voor het kwalitatieve deel van deze studie werd een semi-gestructureerd interview 

opgesteld waarin gepeild werd naar zes thema’s die volgens de onderzoekers relevant 

waren. Deze thema’s betroffen de tijdsindeling (bv. te weinig tijd, verhouding spreektijd-

interactietijd, tijdsinterval,…), de inhoud (bv. opbouw, herhaling, oefeningen, video’s, 

differentiatie tussen de workshops, sleutelmomenten,…), de groep (bv. groepsgrootte, 

interactie/verbondenheid met de deelnemende coaches,…), de relatie met de collega-

lesgever (bv. voorbereiding, mate waarin men op elkaar ingespeeld was,…), de 

werkvormen (bv. zelf nieuwe dingen toegevoegd, toevoegen van fun-elementen,…) en 

tot slot werd er ruimte gelaten voor de docenten om tips en opmerkingen te geven omtrent 

niet aan bod gekomen thema’s. Ieder thema begon met een open vraag (bv. Wat vond u 

van de tijdsindeling?) en bevatte erna enkele gesloten subvragen met als doel te 

concretiseren (bv. Was er genoeg tijd om alles af te werken?).  

Analyse. 

De negen semi-gestructureerde interviews werden geanalyseerd aan de hand van een 

thematische analyse. Hierbij wordt de data onderzocht om thema’s te identificeren die de 

inhoud van de data zo volledig mogelijk beschrijven. Bij deze studie hebben twee 

onafhankelijke onderzoekers de data geanalyseerd met het programma Nvivo Version 11 
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(QSR International, 2015). Met het zelf uitgewerkt semi-gestructureerd interview zijn we 

vertrokken vanuit een aantal thema’s waarvan we dachten dat ze knelpunten konden zijn 

in het bestaande workshoptraject. Deze deductieve methode impliceert dat we op 

voorhand al een idee hadden van een aantal zaken die met het oog op de volgende fase 

voor verbetering vatbaar waren. Op basis hiervan werd een boomstructuur vooropgesteld 

met 6 ‘parent nodes’, die elk een bevraagd thema uit het semi-gestructureerd interview 

representeerden. De ‘parent nodes’ werden vervolgens onderverdeeld in een of meerdere 

‘child nodes’. 

Resultaten. 

Tijd. Zoals volgende uitspraak aantoont, ervoeren de lesgevers in alle drie de 

workshops een tijdgebrek: “Sommige stukken moesten te snel behandeld worden.” De 

meeste lesgevers leken dit opgelost te hebben door op eigen initiatief enkele dingen weg 

te laten. Zo getuigt een lesgever: “Met deze materie kan je zeker vier uur vullen, maar dit 

hebben we opgelost door hier en daar wat over te slaan.” Een minderheid van de lesgevers 

was van mening dat er voldoende tijd was om alles af te werken, maar ook zij gaven aan 

dat ze weinig speling hadden: “Dit was oké, maar je moet goed voorbereiden en de 

touwtjes strak in handen houden.” en “Goed, maar vanaf je van het schema afwijkt, loop 

je de kans om uit te lopen.” 

Over de verhouding spreektijd-interactietijd leken de meningen verdeeld. De 

meerderheid van de lesgevers vond het “goed evenwichtig”, al schreven ze dit vooral aan 

zichzelf toe: “We hebben dit zelf gecreëerd.”, “Dat hangt af van de lesgever zelf.” Toch 

rapporteerden enkele lesgevers te weinig interactietijd te hebben gehad ten gevolge van 

tijdgebrek: “Soms wilde de groep dieper ingaan op bepaalde zaken waar heel snel moest 

worden overgegaan door tijdgebrek.”, “Door tijdgebrek was de interactie met de groep 

niet diep genoeg. Dit was onmogelijk door de hoeveelheid andere stof die moest gegeven 

worden.” Daartegenover gaven enkele lesgevers aan dat er in workshop 3 te veel 

interactietijd was, zoals volgende uitspraken aantonen: “In de derde workshop was er 

misschien iets te veel interactie.”, “Er mogen vooral in workshop 3 meer stukken tussen 

zitten waar er gedoceerd wordt.” 

Verder waren de lesgevers unaniem tevreden over het tijdsinterval van drie weken tussen 

de verschillende workshops, zoals te zien in de volgende uitspraken: “Prima. Te lang zou 
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het doen verwateren. Te kort zou geen tijd genoeg zijn om te laten bezinken en uit te 

testen.”, “Goed. Er is wat tijd tussen, maar niet te lang zodat ze niets vergeten.” 

In verband met het tijdstip van de workshop leek vooral het feit dat het seizoen bij 

sommige sportdisciplines op dat ogenblik afgelopen was een moeilijkheid. Zo gaf een 

lesgever aan: “Veel coaches waren off-season, waardoor bepaalde opdrachten niet 

uitgevoerd konden worden.” 

Tot slot rapporteerden de lesgevers veel tijd te moeten steken in de voorbereiding van een 

workshop. Enkele lesgevers getuigen: “Hier is enorm veel tijd aan besteed. Iedere 

workshop telkens 2,5 uur voorbereid.”, “Het vraagt veel tijd: zelf thuis 2 uur 

voorbereiden, dan nog eens 2,5 uur met de medelesgevers bespreken.” 

Inhoud. Alle lesgevers waren tevreden met de inhoud en opbouw van de 

workshops: “Goed, het had rechtstreeks betrekking op de leefwereld van de coaches.”, 

“Mochten er in de workshops echt te veel theorie/teksten geweest zijn, zouden we 

hierover wel feedback gekregen hebben. Er is een goed evenwicht gevonden om theorie 

mee te geven en te herhalen. Met ‘Vitamines van groei’ hebben ze genoeg om zich te 

verdiepen indien ze geïnteresseerd zijn.” 

Wat betreft de differentiatie tussen de verschillende workshops waren de meningen 

verdeeld. De helft van de lesgevers was van mening dat er genoeg differentiatie was 

tussen de drie workshops, zoals volgende uitspraken aangeven: “Ja, het was duidelijk 

afgebakend. De vragen en voorbeelden van de coaches liepen niet door elkaar, dus ook 

zij hadden waarschijnlijk niet de indruk dat het overlapte.” en “Het verschil is niet groot, 

want er wordt gewerkt met dezelfde sleutelwoorden, maar wel telkens een andere plaats 

en andere voorbeelden. Er zit genoeg variatie in.” Al was de andere helft van de lesgevers 

hier niet mee akkoord.  Zij waren van mening dat er veel herhaling inzat: “De herhaling 

maakt het te lang.” Vooral de differentiatie tussen workshop 1 en 2 leek onvoldoende, 

zoals sommige lesgevers aanhaalden: “Te weinig differentiatie tussen workshop 1 en 2.”, 

“Workshop 1 en 2 lijken te goed op elkaar.”  

Op de vraag wat men zeker moest behouden, waren de video van Marc Lammers, alsook 

het stuk rond sancties en grenzen stellen de stukken die volgens de lesgevers het meeste 

aansloegen: “Video van Marc Lammers zeker behouden.”, “Marc Lammers wordt steeds 

zeer positief onthaald.”, “Het moment rond sancties was iets dat goed leefde in de groep. 
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Het was ook het moment waarop het meest gelachen geweest is.” Op de vraag wat andere 

belangrijke momenten waren in de workshops, leken de lesgevers voornamelijk de 

momenten aan te geven waarop er interactie plaatsvond tussen de lesgever en de coaches, 

en tussen de coaches onderling: “Een goed groepsgesprek spreekt het meeste aan.”, “Als 

ze zelf met voorbeelden mochten afkomen over wat ze hadden uitgeprobeerd of tips 

konden vragen aan anderen,…” 

Toch meenden de lesgevers dat “sommige stukken (oefeningen, video’s) wat minder 

interessant waren naar de praktijk toe”. “Een paar theoriestukken, bv. hulp en steun, 

waren gewoon open deuren intrappen.” Vooral de video van ‘Nike Academy’ leek niet 

aan te slaan: “De filmpjes over Nike Academy brengen niet veel bij.”, “Nike Academy 

schrappen, want het is moeilijk verstaanbaar.” Desondanks raadden de meeste lesgevers 

aan om alles te behouden om zo de vrijheid te geven aan de lesgever en groep om bepaalde 

stukken al dan niet weg te laten: “Eventueel toch dezelfde inhoud blijven behouden, maar 

met de vrijheid om dieper in te gaan op waar de groep zich comfortabel bij voelt.”, 

“Vrijheid van de lesgevers lijkt belangrijk om meer/minder in te gaan op een bepaalde 

inhoud, afhankelijk van uw groep.” 

Groep. In verband met de ‘doelgroep’ rapporteerden enkele lesgevers een te sterke 

focus op de oudere jeugd, waardoor de coaches die werkten met kinderen jonger dan 12 

jaar soms wat op hun honger bleven zitten. Zo vertelden lesgevers: “De focus was sterk 

op sporten met oudere jeugd. Soms was er eens een video over jongeren, maar mensen 

die U12 zitten, hebben vaak te weinig tips gekregen.”, “Nu is het te veel op puberleeftijd 

gericht. Door het overgewicht aan voorbeelden namen zij de overhand in de interactie, 

maar heel veel publiek werkt met 6 tot 12-jarigen. Misschien hier nog wat meer op 

inspelen.” Ook aan coaches uit de G-sport was het workshoptraject volgens de lesgevers 

te weinig aangepast: “Er was ook een coach uit de G-sport. Voor deze persoon was het 

niet altijd zo toepasselijk, want die had een ander soort wedstrijden, een andere manier 

van gesprekken voeren,…”, “Er deden coaches mee uit de G-sport. Sommige tips, bv. 

duiding in die groep, werkten voor hen niet.” 

De lesgevers waren het erover eens dat een groep van 20 à 30 coaches het maximum is: 

“Maximum 20 coaches zodat je vier tafels van vijf deelnemers kan hebben. Niemand kan 

zich zo verstoppen en er is niet te veel kwaliteitsverlies.”, “30 is het absolute maximum 
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(vijf groepjes van zes coaches) om de band goed te kunnen behouden.”, “Maximum 25 

als je echt de M-spirit wil krijgen en iedereen aan bod wil laten komen voor interactie.” 

De interactie met de deelnemers werd door de meeste lesgevers als positief beoordeeld: 

“Ik heb hele fijne gesprekken gehad met de deelnemers. Er was veel enthousiasme. Het 

was een geïnteresseerde groep die met hun cursus bezig was.”, “De interactie was zeer 

positief. De coaches gaven zeer constructieve/toegankelijke voorbeelden.” Al leek 

tijdgebrek, zoals eerder vermeld, soms een belemmerende factor: “Door tijdgebrek was 

de interactie met de groep niet diep genoeg.” 

Verder gaven de lesgevers aan moeite te doen om de communicatie met de coaches zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste factor leek hier om zelf de ‘Coach 

met de M-factor’-principes toe te passen bij het geven van de workshops, zoals volgende 

uitspraken van lesgevers aantonen: “De potentiële kracht van de M-factor bestaat eruit de 

materie niet enkel te doceren, maar ook uit te dragen.”, “Ik heb fel op de ZDT-manier 

gecommuniceerd: een wij-gevoel geven, ‘willen’ in plaats van ‘moeten’ gebruiken,…” 

Het merendeel van de lesgevers voelde zich dan ook verbonden met de deelnemende 

coaches. Daarbij merkten de lesgevers een sterke evolutie in de verbondenheid tussen 

zowel de lesgever en coach, als tussen de coaches onderling: “Evolutie was merkbaar. Je 

leert de mensen kennen en ze leren ook elkaar kennen.”, “Het gevoel om verbonden te 

zijn was zeker aanwezig. Evolutie ook.”, “Je krijgt een band met de deelnemers en ook 

de deelnemers onder elkaar krijgen een band.” Enkele lesgevers merkten op dat de 

groepsgrootte hierin een bepalende factor leek te zijn, zoals de volgende uitspraken 

aantonen: “Er zijn er die minder aandacht kregen door de grote groep.” en “In de kleinste 

groep was er het meeste verbondenheid.” Hoewel sommige lesgevers aangaven dat de 

verbondenheid automatisch op gang kwam, meldden andere lesgevers verschillende 

strategieën om deze verbondenheid te bewerkstelligen, zoals: “Zelf vragen stellen en 

interesse tonen.”, “Mensen bevestigen, aanspreken op hun voornaam, proberen iedereen 

aan bod te laten komen, rust uitstralen, proberen goed uitleg te geven, interactie 

stimuleren,…”, “Ik probeerde enthousiasme uit te stralen, makkelijk de interactie aan te 

gaan, oprecht interesse te tonen,…”, “Mensen aangesproken, feedback gevraagd, tijd 

genomen om te babbelen en te luisteren,…” 

Indien de lesgevers geconfronteerd werden met weerstand, probeerden ze zich 
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voornamelijk niet aangevallen te voelen, maar probeerden ze dieper door te vragen en de 

vraag eventueel terug te werpen in de groep. Enkele lesgevers getuigden: “Je niet 

aangevallen voelen, maar het zien als een bron van informatie. Goed bevragen en laten 

uitspreken om zeker te weten wat ze bedoelen. Indien je niet akkoord bent, je toch inleven 

en het publiek vragen hoe zij erover denken.”, “Durven dieper vragen stellen en je als 

lesgever niet aangevallen voelen.”, “De vraag werd soms teruggegooid in de groep: we 

horen hier een antwoord, wat vinden jullie daarvan? En erna doorvragen: waarom denk 

je dat? Zijn er nog mogelijkheden?” 

Relatie met de collega-lesgever. De relatie met de collega-lesgever, in het 

bijzonder de mate waarin men op elkaar ingespeeld was, werd door de lesgevers positief 

beoordeeld: “We waren goed op elkaar ingespeeld en voelden ons vrij om elkaar aan te 

vullen.”, “Fijn dat sommige deelnemers ook lieten weten dat ze onze samenwerking zo 

vlot en goed vonden. Iets dat me zelf trouwens ook was opgevallen, want het was voor 

ons beiden geen probleem om in het verhaal van de ander tussen te komen en aan te 

vullen.” Al leek de tijdsfactor hier soms opnieuw roet in het eten te gooien, zoals de 

uitspraak doet uitschijnen: “Vooral de krappe tijdspanne maakte het moeilijk.”  

Zoals reeds vermeld onder ‘tijd’ kon de voorbereiding van de workshops soms enkele 

uren in beslag nemen. Toch vonden de lesgevers het schijnbaar zeer belangrijk om de 

workshops niet enkel individueel, maar ook met hun collega-lesgever te overlopen. Dit 

leek steeds vlot te verlopen, zoals enkele lesgevers vertelden: “We zijn voor iedere sessie 

samengekomen (fysiek of skype). Dit is zeer belangrijk om structuur te hebben: wie op 

welk moment de leiding neemt. Dit gaf rust waardoor je veel vrijheid had om in te 

springen bij de andere.”, “We kwamen steeds vroeger naar de workshop om 

onduidelijkheden en praktische zaken te bespreken.”, “Vooraf hebben we goede 

afspraken gemaakt qua verdeling. Voor elke workshop kwamen we ongeveer anderhalf 

uur samen en dan hadden we ook al eens individueel voorbereid.” De nabespreking 

gebeurde bij de meeste duo’s eerder informeel en nam logischerwijze beduidend minder 

tijd in beslag dan de voorbereiding. De lesgevers vertelden: “De nabespreking gebeurde 

informeel bv. aan de auto blijven plakken.”, “De nabespreking was minder 

gestructureerd. Dat ging eerder over welk gevoel we hadden, wat (minder) vlot ging,… 

Het was zeer ad hoc en minder lang/uitgebreid. Er was hier van beide lesgevers geen 

behoefte toe.” 
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Werkvormen. Op de vraag welke werkvormen zeker behouden moeten blijven, 

antwoordden de meeste lesgevers met voorbeelden van interactieve momenten: 

“Bespreking in kleine groepjes, plenaire besprekingen, informele docentmomenten.”, “Ik 

zou zeker de reflectiegesprekken behouden.”, “Discussiëren in groepjes was zeer nuttig. 

De coaches zijn zelf experts, dus het is nuttig om van elkaar te leren.” 

Rond de werkvorm ‘rollenspelen’ waren de meningen van de lesgevers verdeeld. Vooral 

de angst vanuit de groep leek een beperkende factor, maar de lesgevers zochten zelf naar 

alternatieven. De lesgevers vertelden: “We hebben de rollenspellen eruit gelaten, want dit 

was voor de groep een te grote drempel.”, “Vanaf de derde workshop hebben we de 

rollenspellen in kleine eigen groepjes gedaan in plaats van vooraan.”, “Veel mensen 

houden niet van rollenspel. Tip als alternatief: mee rond de tafel zitten en een scenario 

voorstellen.”, “Bij de rollenspellen heerste er wat angst. Dit heeft waarschijnlijk te maken 

met een gebrek aan binding. Rollenspellen zijn nuttig, maar misschien is het beter om 

veiligheid te creëren door in kleine groepen te werken.” 

De meeste lesgevers vertelden de slides gevolgd te hebben en zich beperkt te hebben tot 

enkele kleine toevoegingen uit eigen beweging: “We hebben geen nieuwe dingen 

toegevoegd, maar zijn wel flexibel omgesprongen met de slides an sich.” Wat door twee 

duo’s spontaan werd ingevoerd, was een ‘ploegkapitein’ of ‘tafelsecretaris’. Een lesgever 

legt uit: “Per tafeloverlegmoment was er telkens één iemand die het woord nam. Men 

telde tot drie en dan moest iedereen van de tafel wijzen naar een persoon.” Deze kleine 

spontane toevoegingen werden volgens de lesgevers goed onthaald door de coaches, 

“want het sloot aan bij de eigen stijl van lesgeven”. De lesgevers stonden echter wel 

weigerachtig tegenover het opleggen van dergelijke fun-elementen: “Het moet uit de 

lesgevers zelf komen. Het moet authentiek blijven. Je moet lesgeven vanuit je sterktes. 

Opleggen is niet volgens de M-factor: het beperkt de creativiteit van de lesgever op het 

moment zelf.”, “Niet opleggen, maar beter om dit over te laten aan de kwaliteiten van de 

lesgever.”, “Als je fun oplegt, is het geen fun meer. Er kunnen wel suggesties gedaan 

worden.” 

Tips en opmerkingen. Een thema dat voor veel lesgevers ontbrak, was ‘opvolging’ 

zowel tijdens als na afloop van het workshoptraject. De volgende uitspraken getuigen van 

het gemis aan een opvolging gedurende het workshoptraject: “Een soort reminder 
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specifiek op die groep om de betrokkenheid en continuïteit te blijven garanderen. Als je 

ertussen niets doet, kan dit leiden tot inactiviteit.”, “Opvolging doorheen het traject van 

de deelnemers: kan er opgevolgd worden? Kunnen we standaardmails maken die 

teasen?”, “Tussentijds deelnemers contacteren om aan oefeningen te denken.” Ook na 

afloop van het workshoptraject raadden de lesgevers opvolging aan, want “het leeft en 

potentiële opvolging moet verzekerd worden”. Zo gaven de lesgevers aan om “iets te 

ondernemen voor deelnemers die reeds gedaan hebben: opvolging, terugkomdag, forum, 

chatkanaal?” Bovendien merkte een lesgever op dat “de coaches graag de vragenlijst nog 

eens hadden ingevuld om hun evolutie te zien”.  

Andere opmerkingen waren dat de slides nog eens grondig moeten nagekeken worden op 

spelfouten: “In workshop 3 werd ik door een coach gewezen op een dt-fout in de slides!” 

en dat “de deelnemers ontgoocheld waren dat ze geen contactgegevens hadden. De 

lesgevers gingen ervan uit dat deze al meegegeven waren. Dit moet structureel 

geïntegreerd worden.”  

Wat de lesgevers zelf betreft, raadde een lesgever aan om “gelijkende profielen van 

lesgevers niet te veel bij elkaar te zetten”. Een andere lesgever had dan weer graag gehad 

dat “individuele feedback van de deelnemers over de lesgever aan het einde van het traject 

ook naar de betrokken lesgever wordt doorgestuurd.”  

Tot slot merkte een lesgever op dat het workshoptraject zeer toegankelijk is voor de 

coaches: “Het is goed dat er geen toelatingsvoorwaarden zijn om deel te nemen aan de 

workshops, want niet alle coaches hebben bv. een trainersdiploma.” 

Conclusie. 

De lesgevers waren unaniem tevreden over de inhoud en opbouw van de workshops, 

alsook over het tijdsinterval tussen de verschillende workshops. Toch ervoeren ze over 

het algemeen een tijdgebrek om de slides af te werken. Hoewel niet alle stukken als even 

zinvol ervaren werden, raadden de lesgevers aan om niets te schrappen en op die manier 

de vrijheid te geven aan de lesgevers. De verhouding tussen de spreek- en interactietijd 

was voor sommigen goed, terwijl anderen door tijdgebrek vonden dat er te weinig 

interactietijd was. De interactiemomenten werden nochtans benoemd als 

sleutelmomenten. Om een positieve interactie te bewerkstelligen, hanteerden de lesgevers 

de ‘Coach met de M-factor’-principes in het overbrengen van de slides. De meeste 
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lesgevers voelden zich dan ook verbonden met de deelnemers, al is een groep van 20 à 

30 deelnemers het maximum om een goede verbondenheid te garanderen. De lesgevers 

merkten op dat de slides te sterk gefocust waren op een oudere jeugd en daardoor te 

weinig aangepast waren aan coaches die training geven aan jongere kinderen, alsook aan 

coaches uit de G-sport. Tot slot waren ze van mening dat ‘opvolging’ tijdens en na het 

workshoptraject een belangrijke ontbrekende factor is.  

 

Studie 2  

Studie 2 betreft de workshoptrajecten die in de tweede fase van het project (2016) hebben 

plaatsgevonden. De inhoud en vorm van de initiatiesessie en workshops bleven dezelfde, 

mits enkele aanpassingen op basis van de aanbevelingen van de docenten die we in Studie 

1 verkregen hadden. De interactieve workshops werden, net zoals in fase 1, bij voorkeur 

gegeven door een sportpsycholoog in combinatie met een praktijkcoach. In tegenstelling 

tot de eerste studie werden de deelnemers in Studie 2 ook gevraagd om na afloop van de 

initiatiesessie een vragenlijst in te vullen.  

Deelnemers en procedure. 

Deze studie bestaat uit de beoordeling van 365 coaches die deelnamen aan een van de 11 

initiatiesessies en/of aan een van de drieledige workshoptrajecten die in 2016 gegeven 

werden in 16 verschillende steden. Figuur 5 laat zien dat er meer coaches aan het 

drieledige workshoptraject startten (250) dan dat er coaches deelgenomen hebben aan een 

initiatiesessie (198). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er vanaf 2016 de 

mogelijkheid werd ingevoerd om de initiatiesessie online te volgen. Deze coaches werden 

bijgevolg niet schriftelijk bevraagd. Verder zien we dat er net zoals vorig jaar een 

stijgende drop-out was naarmate het traject vorderde. Zoals gezegd namen 250 (68.49%) 

coaches deel aan workshop 1, terwijl dat er voor workshop 2 en 3 respectievelijk nog 192 

(52.60%) en 180 (49.32%) waren.  
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Figuur 5. Overzicht drop-out deelnemers doorheen het workshoptraject.  

 

De groep van 365 deelnemers bestond uit 64.70% mannen en 35.30% vrouwen. De 

gemiddelde leeftijd van de coaches was 40 jaar (M = 39.69, SD = 13.89). De jongste 

coach was 15 jaar en de oudste coach 73 jaar. De coaches hadden gemiddeld 12 jaar 

ervaring (M = 11.76, SD = 10.28) met een minimum van 0 jaar en maximum van 47 jaar 

ervaring. De coaches hadden gemiddeld 5 uur per week contact met hun sporters (M = 

5.32, SD = 4.82) met een minimum van 30 minuten en een maximum van 40 uren contact 

per week. Ze hadden gemiddeld 22 sporters onder hun hoede (M = 22.15, SD = 44.76) 

met een minimum van 1 sporter en een maximum van 550 sporters. De meeste coaches 

(45.40%) gaven training aan sporters jonger dan 12 jaar, gevolgd door 39.60% die 

training gaf aan de leeftijdsgroep 12 tot en met 18 jaar en 15% aan sporters ouder dan 18 

jaar. Wat de verschillende diploma’s betreft, heeft een aanzienlijk deel van de coaches 

(31.51%) deze vraag niet beantwoord, waarbij we op basis van vorig jaar kunnen 

veronderstellen dat een groot deel hiervan niet over een trainersdiploma beschikte. De 

meeste coaches beschikten over een diploma van initiator (28.22%), trainer B (17.53%) 

of trainer A (7.95%). Opnieuw namen er coaches uit meer dan 30 verschillende 

sportdisciplines deel, waarvan voetbal (21.37%), zwemmen (18.90%) en volleybal 

(10.96%) de grootste groep vormden. 54.80% van de coaches was actief in een 

individuele sport, tegenover 45.20% in een teamsport. Ook het wedstrijdniveau van de 

sporters waaraan de coaches training gaven, verschilde aanzienlijk. Het merendeel van 
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de coaches trainde hun sporters voor wedstrijden op provinciaal (29.60%) en 

recreatief/vriendschappelijk (29%) niveau. Verder nam 19% van de coaches met hun 

sporters deel aan wedstrijd op nationaal niveau, 8.30% op landelijk niveau en 6.30% op 

internationaal niveau. Tot slot was er nog 7.80% van wie de sporters niet deelnemen aan 

wedstrijden. Na elke sessie werden de deelnemers verzocht om een vragenlijst in te vullen 

die hun appreciaties met betrekking tot de afgelopen sessie naging.  

 

Tabel 7 

Overzicht van de steekproef deelnemende coaches in de tweede fase. 
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Meetinstrumenten. 

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijst zoals beschreven bij het 

kwantitatieve deel van Studie 1. Concreet werden de overtuigingen omtrent de 

effectiviteit en de haalbaarheid van de vooropgestelde aanpak bevraagd. Zowel de 

subschaal effectiviteit (3 items, α ≥ .85) als de subschaal haalbaarheid (3 items, α ≥ .76) 

hadden een aanvaardbare interne consistentie voor elk van de vier sessies. Ook de 

evaluatie van de sessie in termen van inhoud en docent werd opnieuw bevraagd. Opnieuw 

hadden zowel de subschaal inhoud (3 items, α ≥ .77) als de subschaal docent (5 items, α 

≥ .85) een aanvaardbare interne consistentie voor elk van de vier sessies. Ook de intentie 

om de vooropgestelde aanpak te implementeren in de praktijk, de mate waarin de coaches 

de sessie zouden aanbevelen, de duidelijkheid van de sessie en een algemene score 

werden met elk een item bevraagd. Bijkomend werd een schaal afgenomen om de ervaren 

behoeftebevrediging- en frustratie tijdens de sessies te meten.  

Behoefte-ervaringen. Deze schaal werd gebaseerd op de originele ‘Basic 

Psychological Need Satisfaction Need Frustration Scale’ (Chen et al., 2015), van welke 

een aangepaste versie reeds succesvol gebruikt werd in het onderzoek van Aelterman et 

al. (2016) en Haerens et al. (2015). Er werd nagegaan in welke mate de behoeftes 

autonomie, competentie en verbondenheid voldaan waren tijdens de afgelopen sessie. Zo 

peilde het item ‘Tijdens de afgelopen workshop had ik een gevoel van keuze en vrijheid 

in de dingen die ik dacht of deed’, bijvoorbeeld naar de mate van autonomiesatisfactie. 

Het item ‘Tijdens de afgelopen workshop voelde ik me teleurgesteld in hoe ik de 

oefeningen en opdrachten aanpakte’, peilde dan weer naar de mate van frustratie van de 

competentiebehoefte. De subschaal behoeftebevrediging werd gemeten aan de hand van 

6 items (2 items voor elk van de 3 behoeftes) en had een aanvaardbare interne consistentie 

(α ≥ .69) voor elk van de vier sessies. Analoog werd de subschaal behoeftefrustratie 

gemeten aan de hand van 6 items. Ook deze schaal had een aanvaardbare interne 

consistentie (α ≥ .62) voor elk van de vier sessies. 

Analyse. 

Voor de analyse van de demografische gegevens en kwantitatieve data werd SPSS 

Statistics, Version 23 gebruikt.  
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De preliminaire analyses verliepen analoog aan Studie 1. Waar in Studie 1 acht 

studievariabelen werden betrokken, werden in deze studie nog twee extra 

studievariabelen geïmplementeerd met betrekking tot de ervaren ABC tijdens de sessies 

in termen van (9) behoeftebevrediging en (10) behoeftefrustratie. Vooreerst werd een 

geaggregeerde score voor elke studievariabele over de vier sessies heen berekend 

(onderzoeksvraag 1 en 4). Vervolgens werd met behulp van een gepaarde t-toets gekeken 

naar de gemiddelde verschillen op de tien studievariabelen tussen de initiatiesessie en het 

drieledige workshoptraject (onderzoeksvraag 2). Opnieuw werden de bivariate correlaties 

tussen de geaggregeerde scores van elk van de tien studievariabelen berekend, teneinde 

de onderlinge samenhang tussen de studievariabelen te kunnen bekijken. 

Analoog aan Studie 1 werd er met behulp van drie afzonderlijke hiërarchische regressies 

nagegaan hoe de appreciaties en overtuigingen van de coaches samenhingen met de 

algemene beoordeling van het workshoptraject, de intentie om de vooropgestelde 

strategieën toe te passen en de mate waarin ze de sessies zouden aanbevelen aan hun 

collega’s (onderzoeksvraag 3).  

Ten slotte werd nagegaan of de mate waarin de deelnemers zich voldaan voelden in hun 

behoeftes autonomie, competentie en verbondenheid doorheen het traject samenhing met 

hun appreciaties, overtuigingen en intenties (onderzoeksvraag 4). Voor de ervaren 

behoeftebevrediging werd een geaggregeerde score gebruikt, waarbij het gemiddelde 

werd berekend van de mate waarin de drie basisbehoeftes voldaan waren over de vier 

sessies heen. Er werd een regressie-analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabelen de 

acht studievariabelen en als onafhankelijke variabele de ervaren behoeftebevrediging. 

Alvorens het verband tussen behoeftebevrediging en de studievariabelen na te gaan, werd 

in een eerste stap opnieuw gecontroleerd voor een aantal coachkenmerken die volgens de 

preliminaire analyses bleken samen te hangen met minstens een van de studievariabelen. 

Resultaten.  

Preliminaire analyses. In de preliminaire analyses van deze studie bekeken we 

opnieuw de mogelijke associaties tussen een aantal coachkenmerken (geslacht, leeftijd, 

leeftijdsgroep van de sporters, ervaring, aantal sporters, aantal uren contact, 

wedstrijdniveau, individuele sport versus teamsport) en onze studievariabelen. Wegens 

te veel ontbrekende gegevens kon de groepsgrootte niet berekend worden, wat nochtans 
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in Studie 1 negatief bleek samen te hangen met alle studievariabelen. Geslacht, 

wedstrijdniveau, soort sport (individueel versus team) en aantal uren contact met de 

sporters bleken met geen enkele studievariabele samen te hangen. Er werden echter wel 

enkele andere associaties gevonden met betrekking tot een aantal studievariabelen. Zo 

zagen we dat hoe ouder de coach was, hoe hoger de appreciatie met betrekking tot de 

spreker (r = .23, p < .01), hoe meer hij de sessie zou aanbevelen aan zijn collega’s (r = 

.17, p < .01), hoe duidelijker (r = .20, p < .01) en haalbaarder (r = .11, p < .05) hij de 

sessie vond, hoe hoger de algemene score (r = .20, p < .01), hoe hoger de mate van 

behoeftebevrediging (r = .17, p < .01) en hoe lager de mate van behoeftefrustratie (r = -

.13, p < .05). Daarnaast bleek dat hoe meer ervaring de coach had, hoe hoger de 

appreciatie met betrekking tot de spreker (r = .14, p < .05) en hoe meer hij de sessie zou 

aanbevelen aan andere coaches (r = .12, p < .05). Wegens de hoge correlatie tussen 

leeftijd en ervaring (r = .63, p < .01) werd er gekozen om enkel leeftijd op te nemen als 

covariaat in eenzelfde model. Hoe meer sporters de coach onder zijn hoede had, hoe 

minder hij de inhoud apprecieerde (r = -.16, p < .01), hoe minder hij van plan was om de 

sessie aan te bevelen aan zijn collega’s (r = -.12, p < .05) en hoe lager de mate van 

behoeftebevrediging (r = -.21, p < .01). De leeftijdsgroep van de sporters hing samen met 

de overtuiging omtrent de haalbaarheid van de vooropgestelde aanpak (F(2,334) = 4.39, 

p < .05). In Tabel 8 worden de verschillen in gemiddeldes tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen weergegeven.  

 

Tabel 8 

Overzicht van het verschil tussen de leeftijdsgroepen op de overtuiging omtrent de 

haalbaarheid. 
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Primaire analyses. Vooreerst werd een geaggregeerde score voor elk van de vijf 

studievariabelen aangaande de globale evaluatie van de sessies berekend (inhoud, 

spreker, duidelijkheid, aanbevelen en score). Zoals te zien in Tabel 9 resulteerde dit 

opnieuw in hoge scores, met een globale score van minstens 4.29 op 5 voor de eerste vier 

studievariabelen en een score van 8.15 op 10 voor de algemene beoordeling van de vier 

sessies. Figuur 6 en 7 tonen een grafische weergave van de evolutie van deze 

studievariabelen doorheen het traject.  

 

Tabel 9 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de evaluatie over de vier sessies heen. 

 

Figuur 6. Overzicht van de evolutie van de vier studievariabelen m.b.t. de evaluatie over 

de vier sessies heen.  
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Figuur 7. Overzicht van de algemene beoordeling over de vier sessies heen.  

 

Hetzelfde werd gedaan met de studievariabelen aangaande de globale visie op motiverend 

coachen (effectiviteit, haalbaarheid en intentie). Tabel 10 laat opnieuw hoge scores zien, 

met een globale score van minimum 3.86 op 5 voor de drie studievariabelen.  

 

Tabel 10 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de visie op motiverend coachen over de vier 

sessies heen. 
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Figuur 8 is een grafische weergave van de evolutie van de visie op motiverend coachen 

doorheen het traject. Net zoals bij de eerste studie zien we hier opnieuw dat de scores 

voor ‘haalbaarheid’ over het algemeen een half punt lager liggen dan de scores voor 

‘effectiviteit’ en ‘intentie’. De coaches waren dus het minst overtuigd wat betreft de 

haalbaarheid om de geleerde aanpak toe te passen in de praktijk in vergelijking met hun 

overtuigingen omtrent de effectiviteit van de aanpak en hun intenties om de 

vooropgestelde aanpak toe te passen in hun eigen praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Overzicht van de evolutie van de drie studievariabelen m.b.t. de visie op 

motiverend coachen over de vier sessies heen.  

 

Tot slot werd een geaggregeerde score berekend voor de twee studievariabelen aangaande 

de ervaren ABC tijdens de sessies (behoeftebevrediging en –frustratie). Tabel 11 laat ons 

hoge scores zien voor behoeftebevrediging (gemiddeld 3.92 op 5) en lage scores voor 

behoeftefrustratie (gemiddeld 1.67 op 5). Figuur 9 is een grafische weergave van de 

fluctuatie met betrekking tot de ervaren ABC doorheen het traject. 
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Tabel 11 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de ervaren ABC over de vier sessies heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Overzicht van de evolutie van de behoeftebevrediging en –frustratie over de 

vier sessie heen.  

 

Vervolgens werd met behulp van een gepaarde t-toets gekeken naar de gemiddelde 

verschillen op de tien studievariabelen tussen de initiatiesessie en het drieledige 

workshoptraject. Deze resultaten zijn terug te vinden in Tabel 12. Om de gemiddelde 

verschillen te berekenen werden slechts die coaches geïmplementeerd van wie de data 

voor alle vier de sessies voorhanden was. Enkel voor duidelijkheid (t(102) = 2.90, p < 

.01) en behoeftefrustratie (t(102) = -2.43, p < .05) weerhouden we een significant verschil 

tussen beide gemiddelden, waarbij de deelnemende coaches het workshoptraject minder 

duidelijk vonden en hierbij meer behoeftefrustratie ervoeren in vergelijking met de 

initiatiesessie.   
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Tabel 12 

Gemiddelde verschillen tussen de initiatiesessie en het drieledige workshoptraject.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bivariate correlaties tussen de geaggregeerde scores van elk van de tien 

studievariabelen werden berekend, teneinde de onderlinge samenhang tussen de 

studievariabelen te kunnen bekijken. Alle correlaties zijn terug te vinden in Tabel 13. De 

resultaten laten zien dat de mate van appreciatie met betrekking tot de inhoud en de 

spreker, de duidelijkheid van de workshop, de mate van aanbevelen, de algemene score, 

de overtuigingen met betrekking tot de effectiviteit en haalbaarheid van de voorgestelde 

aanpak, de mate van intentie om de vooropgestelde aanpak toe te passen in de praktijk, 

alsook de behoeftebevrediging en –frustratie allen significant aan elkaar gerelateerd zijn 

(min r = -.19, p < .01 en max r = .75, p < .01). Als we kijken naar de studievariabelen 

met betrekking tot de ervaren ABC zien we dat behoeftebevrediging positief en 

behoeftefrustratie negatief gecorreleerd is met alle variabelen. Dit betekent dat hoe hoger 

de mate van behoeftebevrediging bij de coaches, hoe hoger de appreciatie van de inhoud 

(r = .48, p < .01) en de spreker (r = .52, p < .01), hoe hoger de mate van duidelijkheid (r 

= .52, p < .01), hoe meer ze geneigd waren om de sessie aan te bevelen aan hun collega’s 
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(r = .50, p < .01), hoe hoger de algemene score die ze gaven op het einde van een sessie 

(r = .44, p < .01), hoe meer de coaches overtuigd waren van de effectiviteit (r = .50, p < 

.01) en haalbaarheid (r = .49, p < .01) van de sessie en hoe meer ze de intentie hadden om 

de theorie toe te passen in de praktijk (r = .46, p < .01). Hoe hoger de mate van 

behoeftefrustratie, hoe minder ze de inhoud (r = -.32, p < .01) en de spreker (r = -.37, p 

< .01) apprecieerden, hoe minder duidelijk ze de sessie vonden (r = -.40, p < .01), hoe 

minder ze een sessie zouden aanbevelen aan collega’s (r = -.29, p < .01), hoe lager de 

score die ze gaven op het einde van elke sessie (r = -.30, p < .01), hoe minder overtuigd 

ze waren van de effectiviteit (r = -.30, p < .01) en haalbaarheid (r = -.19, p < .01) en hoe 

minder ze de intentie hadden om de theorie toe te passen in hun praktijk (r = -.28, p < 

.01).3 

 

Tabel 13 

Bivariate correlaties tussen de tien studievariabelen. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Deze correlatiestructuur bleef overeind na controle voor de leeftijd van de coach, het aantal sporters 
en de leeftijdsgroep van de sporters.  
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Tabel 14 

Predictieve waarde van de overtuigingen en appreciaties op score, intentie en aanbevelen. 
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Tabel 14 geeft de resultaten van de regressie-analyses weer. Er werden drie afzonderlijke 

regressie-analyses uitgevoerd met als afhankelijke variabelen (1) de algemene score, (2) 

de intentie en (3) het aanbevelen. In een eerste stap werd er gecontroleerd voor de leeftijd 

van de coach, de leeftijdsgroep van de sporters en het aantal sporters, gezien zij volgens 

de preliminaire analyses bleken samen te hangen met minstens een van de 

studievariabelen die opgenomen worden in de regressie-analyses. Om de 

overzichtelijkheid van de tabel te garanderen, werden deze predictoren niet vermeld in de 

eerste stap van de tabel. In een tweede stap werden de studievariabelen met betrekking 

tot de overtuigingen omtrent de ‘effectiviteit’ en ‘haalbaarheid’ ingevoerd als 

onafhankelijke variabelen. Tot slot werden in een derde stap de studievariabelen met 

betrekking tot de appreciatie van de ‘inhoud’ en ‘spreker’ toegevoegd als bijkomende 

onafhankelijke variabelen. 

In de regressie-analyse met als afhankelijke variabele ‘score’ zien we dat er in stap 2 door 

de toevoeging van de onafhankelijke variabelen ‘effectiviteit’ en ‘haalbaarheid’ 16% 

meer variantie in de algemene score verklaard kan worden in vergelijking met de 

covariaten uit de eerste stap (Fchange(2,317) = 32.37, p < .001). We zien dat de 

overtuiging omtrent de effectiviteit van de sessie een belangrijke voorspellende waarde 

heeft (β = .35, p < .001). Wanneer we hierbij in stap 3 de onafhankelijke variabelen 

‘spreker’ en ‘inhoud’ toevoegen, wordt er 51% van de variantie in algemene score 

verklaard door deze set van onafhankelijke variabelen. De waarde van de F-toets leert 

ons dat dit verschil van 31% significant is (Fchange(2,315) = 103.40 , p < .001). Na 

toevoeging van de extra onafhankelijke variabelen draagt de overtuiging omtrent de 

effectiviteit niet meer bij tot de verklaring in variantie van de algemene score (β = -.00, p 

= .97). De mate van appreciatie van de inhoud (β = .13, p < .05) en de spreker (β = .58, p 

< .001), alsook de overtuiging omtrent de haalbaarheid (β = .11, p < .05) hebben wel een 

significante predictieve waarde in de relatie met de algemene score die de deelnemers 

toekennen aan de workshop.  

Ook bij de afhankelijke variabele ‘intentie’ zien we dat het toevoegen van de twee extra 

onafhankelijke variabelen in de tweede stap leidt tot een significante verbetering van het 

regressiemodel met 37% (Fchange(2,317) = 96.32, p < .001). De overtuiging wat betreft 

de effectiviteit van de aanpak (β = .57, p < .001) blijkt de enige voorspeller te zijn voor 
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de intenties van de deelnemers in verband met het toepassen van de geleerde aanpak. 

Wanneer we hierbij in stap 3 de onafhankelijke variabelen ‘spreker’ en ‘inhoud’ 

toevoegen, wordt 26% meer variantie verklaard door de set variabelen (Fchange(2,315) 

= 112.27, p < .001). Zowel de appreciatie van de inhoud van de sessie (β = .59, p < .001),  

alsook de overtuiging omtrent de effectiviteit (β = .16, p < .01) en de haalbaarheid (β = 

.17, p < .001) blijken allen voorspellers te zijn. Enkel de appreciatie van de spreker lijkt 

geen predictieve waarde te hebben (β = .07, p = .15). 

Tot slot zien we dat bij het regressiemodel met als afhankelijke variabele de mate waarin 

de deelnemers de sessie zouden aanbevelen, de toevoeging van twee extra onafhankelijke 

variabelen in een tweede stap zorgt voor een grotere verklaarde variantie in de 

afhankelijke variabele met een verschil van 30% (Fchange(2,317) = 73.12, p < .001). 

Opnieuw blijkt in stap 2 de overtuiging dat de workshop effectief is (β = .51, p < .001) 

de grootste bijdrage te leveren aan het verklaren van de variantie van de mate van 

aanbevelen. De toevoeging van de variabelen ‘spreker’ en ‘inhoud’ zorgt voor een 

verbetering van het regressiemodel met 28% (Fchange(2,315) = 114.35, p < .001). In stap 

3 hebben niet enkel de overtuigingen omtrent de effectiviteit (β = .11, p < .05), maar ook 

de overtuigingen omtrent de haalbaarheid (β = .14, p < .01) en de appreciatie van de 

spreker (β = .34, p < .001) en de inhoud (β = .38, p < .001) allen een significante 

predictieve waarde.  

Als laatste werd een regressie-analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabelen de acht 

studievariabelen en als onafhankelijke variabele de behoeftebevrediging. Alvorens het 

effect van behoeftebevrediging op de studievariabelen na te gaan, werd in een eerste stap 

gecontroleerd voor de leeftijd van de coach, de leeftijdsgroep van de sporters en het aantal 

sporters, gezien deze coachkenmerken volgens de preliminaire analyses bleken samen te 

hangen met een van de opgenomen studievariabelen. Zoals te zien in Figuur 10 waren 

alle regressiecoefficiënten significant, zelfs na controle voor een aantal variabelen in een 

voorgaande stap. Behoeftebevrediging verklaarde in een tweede stap 27% meer variantie 

in haalbaarheid (Fchange(1,318) = 120.40, p < .001), 25% meer variantie in effectiviteit 

(Fchange(1,318) = 118.13, p < .001), 24% meer variantie in duidelijkheid 

(Fchange(1,318) = 105.40, p < .001) en intentie (Fchange(1,318) = 105.03, p < .001), 

23% meer variantie in spreker (Fchange(1,318) = 104.59, p < .001), in inhoud 
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(Fchange(1,318) = 98.59, p < .001) en in aanbevelen (Fchange(1,318) = 97.49, p < .001) 

en tot slot ook 17% meer variantie in score (Fchange(1,318) = 68.54, p < .001).  

 

 

Figuur 10. Predictieve waarde van behoeftebevrediging op de acht studievariabelen. 

 

Conclusie. 

In deze studie wilden we met een nieuwe steekproef van deelnemers aan het 

opleidingstraject nagaan in welke mate de coaches het traject apprecieerden, overtuigd 

waren van de effectiviteit en de haalbaarheid van de vooropgestelde aanpak, de intentie 

hadden om de voorgestelde aanpak te implementeren in hun praktijk en het traject zouden 

aanbevelen aan andere coaches. De resultaten met betrekking tot de mate van deze 

appreciaties, overtuigingen en intenties waren analoog aan de resultaten van Studie 1. In 

tegenstelling tot onze verwachtingen was er weinig verschil in appreciaties, overtuigingen 

en intenties tussen de initiatiesessie en het workshoptraject. Enkel op het vlak van 

duidelijkheid scoorde het workshoptraject iets lager dan de initiatiesessie.  

Ten tweede verwachtten we dat hoe meer de deelnemers de inhoud en spreker 

apprecieerden en hoe meer ze overtuigd waren van de effectiviteit en haalbaarheid van 
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de aanpak, hoe hoger de algemene beoordeling van de sessies, hoe meer ze de intentie 

zouden hebben om de vooropgestelde strategieën toe te passen en hoe meer ze de sessies 

zouden aanbevelen aan hun collega-coaches. Deze hypothese werd slechts gedeeltelijk 

bevestigd. Net zoals in Studie 1 had enkel de overtuiging omtrent de effectiviteit van de 

aanpak geen voorspellende waarde in de algemene score die de deelnemers toekenden 

aan het traject. Zowel de appreciatie van de inhoud en de spreker, alsook de overtuiging 

omtrent de haalbaarheid droegen bij tot de algemene score. Anderzijds was de intentie 

van de coaches om de geleerde aanpak te implementeren in de praktijk niet afhankelijk 

van de mate waarin ze de spreker apprecieerden. Met andere woorden, voornamelijk de 

mate waarin de coaches overtuigd waren van de effectiviteit en de haalbaarheid van de 

aanpak, alsook de mate waarin ze de inhoud apprecieerden, droegen bij tot de mate waarin 

de coaches de intentie hadden om de vooropgestelde aanpak te implementeren in hun 

praktijk. Conform onze hypothese, nam de mate waarin de coaches de sessies zouden 

aanbevelen toe naarmate hun overtuigingen en appreciaties hoger scoorden. 

Bijkomend wilden we in deze studie onderzoeken in welke mate de deelnemers zich 

gedurende het traject voldaan voelden in hun behoeftes aan autonomie, competentie en 

verbondenheid. De deelnemers ervoeren over het algemeen een hoge mate van 

behoeftebevrediging en een lage mate van behoeftefrustratie. Bij een vergelijking tussen 

de initiatiesessie en het drieledige workshoptraject kwam naar voor dat de deelnemende 

coaches tijdens het workshoptraject over het algemeen iets meer behoeftefrustratie 

ervoeren dan tijdens de initiatiesessie. 

Tot slot wilden we onderzoeken in welke mate deze behoeftebevrediging samenhing met 

de appreciaties, overtuigingen en intenties van de coaches. We verwachtten dat een hoge 

mate van ervaren behoeftebevrediging zou samenhangen met een hoge mate van 

appreciaties, overtuigingen en intenties. Deze hypothese kunnen we op basis van dit 

onderzoek bevestigen. Hoe hoger de mate van behoeftebevrediging bij de coaches, hoe 

meer ze de inhoud en de spreker apprecieerden, hoe meer ze overtuigd waren van de 

effectiviteit en haalbaarheid van de sessie, hoe meer ze geneigd waren om de sessie aan 

te bevelen aan hun collega’s en hoe meer ze de intentie hadden om de vooropgestelde 

aanpak toe te passen in hun praktijk. 
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Discussie  

Discussie en Conclusie  

Door de drop-out van jeugdsporters uit sportclubs (Van Lierde & Willems, 2004) is er 

een toenemende vraag naar effectieve strategieën om jonge sporters op duurzame wijze 

te motiveren voor hun sport. Het project ‘Coach met de M-factor’ wil hieraan 

tegemoetkomen door een opleidingstraject voor jeugdsportcoaches te ontwikkelen om 

hen vaardigheden bij te brengen over hoe ze op een (meer) motiverende wijze kunnen 

omgaan met hun sporters op training, tijdens wedstrijden en bij het opnemen van hun 

vormende rol (Aelterman et al., 2017). Rekening houdend met de aanbevelingen in de 

beschikbare literatuur (Aelterman et al., 2013; Su & Reeve, 2011) bestaan alle sessies uit 

een theoretisch gedeelte, komen verschillende motivationele strategieën aan bod en 

worden de coaches aan de hand van een actieplan aangemoedigd om de strategieën toe te 

passen in hun eigen praktijk. De lesgevers brengen de sessies op een authentieke manier, 

wat impliceert dat ze zelf de ‘Coach met de M-factor’-principes toepassen tijdens het 

lesgeven.  

De doelstelling van de huidige masterproef bestaat erin het ontwikkelde workshoptraject 

te evalueren en te optimaliseren. In een eerste studie beschrijven we hoe het traject tot 

stand gekomen is en gaan we in een kwalitatief en kwantitatief onderzoek na hoe de 

lesgevers en de deelnemende coaches het traject beoordelen. In een tweede studie wordt 

het workshoptraject, mits aanpassingen op basis van de resultaten verkregen in de eerste 

studie, opnieuw geëvalueerd aan de hand van een kwantitatief onderzoek bij een nieuwe 

steekproef van deelnemers. De nadruk van de tweede studie ligt vooral op de mate van 

ervaren behoeftesatisfactie bij de deelnemende coaches gedurende de sessies, alsook op 

de samenhang van deze behoeftesatisfactie met de appreciatie van de inhoud en de 

lesgever, de overtuigingen omtrent de effectiviteit en haalbaarheid van de vooropgestelde 

aanpak en de intentie om de vooropgestelde aanpak toe te passen in de praktijk. 

De eerste studie van deze masterproef toont aan dat de deelnemende coaches de inhoud 

van de workshops hoge scores toekennen. Dit bevestigt de bevindingen uit de studie van 

Aelterman et al. (2013) dat deelnemers aan een dergelijke training de inhoudelijke 

combinatie van praktijk en theorie appreciëren. Verder rapporteren de coaches dat ze ook 

de spreker appreciëren, de intentie hebben om de aanpak zelf toe te passen, overtuigd zijn 
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van de effectiviteit van de aanpak en in iets mindere mate van de haalbaarheid om deze 

aanpak toe te passen in hun eigen sportpraktijk. Er is slechts weinig fluctuatie in 

appreciaties, overtuigingen en intenties doorheen het workshoptraject, wat erop wijst dat 

de differentiatie tussen de drie verschillende rollen van een coach geapprecieerd lijkt te 

worden. Toch wordt de aanpak zoals voorgesteld in de tweede workshop (de coach op 

wedstrijd) als iets minder duidelijk, haalbaar en effectief beoordeeld in vergelijking met 

de andere workshops. Ook de mate waarin de coaches de sessies zouden aanbevelen aan 

hun collega’s en de intenties om de aanpak toe te passen in de praktijk scoren lager na 

afloop van de tweede sessie. Dit mogelijks door het feit dat het (wedstrijd)seizoen bij een 

deel van de coaches reeds afgelopen was op het moment van de workshop, zoals 

gerapporteerd door de lesgevers. De algemene score die de coaches aan het einde van 

iedere workshop geven, wordt vooral bepaald door de overtuiging omtrent de 

haalbaarheid, alsook door de appreciatie van de inhoud en de spreker. De intentie van de 

coaches om de aanpak toe te passen in hun eigen praktijk wordt hoofdzakelijk bepaald 

door hun overtuiging omtrent de effectiviteit van de aanpak en de appreciatie van de 

inhoud. Daartegenover wordt de mate waarin ze het workshoptraject zouden aanbevelen 

aan hun collega’s volledig bepaald door hun appreciatie van de inhoud en de spreker.  

Op basis van de semi-gestructureerde interviews met de lesgevers worden enkele 

aanpassingen gedaan op het vlak van inhoud en aanpak. Ondanks het gerapporteerd 

tijdgebrek willen de lesgevers inhoudelijk het liefst niets schrappen om zo de vrijheid te 

laten aan de lesgevers en de groep. Vooral de interactieve delen worden door de lesgevers 

als sleutelmomenten benoemd (Aelterman et al., 2013, 2014; Su & Reeve, 2011). Om 

voldoende interactie en verbondenheid mogelijk te maken, mag de groep niet te groot zijn 

en is het belangrijk dat de lesgevers zelf de ‘Coach met de M-factor’-principes proberen 

te hanteren bij het geven van de sessies. 

Een tweede studie onderzoekt opnieuw de appreciaties, overtuigingen en intenties van de 

coaches. Ditmaal inclusief de initiatiesessie, alsook de aanpassingen op basis van de 

interviews met de lesgevers. De scores voor de appreciaties, overtuigingen en intenties 

liggen net zoals in de eerste studie hoog. Er is weinig verschil in appreciaties, 

overtuigingen en intenties tussen de initiatiesessie en het workshoptraject. Net zoals in de 

eerste studie hebben de overtuiging omtrent de haalbaarheid en de appreciatie van de 

inhoud en spreker een voorspellende waarde in relatie met de algemene score. De mate 
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waarin de coaches de intentie hebben om de voorgestelde aanpak te implementeren in de 

praktijk wordt in de tweede studie niet enkel bepaald door de overtuiging omtrent de 

effectiviteit en de mate waarin ze de inhoud appreciëren, maar ook door de mate van 

overtuiging omtrent de haalbaarheid. In tegenstelling tot de eerste studie hangt de mate 

van aanbevelen hier zowel af van de appreciatie omtrent de inhoud en de spreker, als van 

de overtuigingen omtrent de effectiviteit en haalbaarheid. Bijkomend bekijkt deze studie 

de mate van ervaren behoeftebevrediging bij de deelnemende coaches. Hoewel niet 

specifiek onderzocht, draagt het feit dat de lesgevers het ‘teach as you preach’-principe 

hanteren (Loughran & Berry, 2005; Swennen et al., 2008) en dus behoefteondersteunend 

proberen op te treden ten aanzien van de coaches, mogelijks bij tot de hoge mate van 

behoeftebevrediging en de lage mate van behoeftefrustratie bij de deelnemende coaches. 

Analoog aan de studie van Aelterman et al. (2016) blijkt de hoge mate van 

behoeftebevrediging die de coaches ervaren gedurende het workshoptraject positief 

samen te hangen met hun appreciaties, overtuigingen en intenties. Een vergelijking tussen 

de initiatiesessie en het drieledige workshoptraject toont dat de deelnemers het 

workshoptraject over het algemeen iets minder duidelijk vinden en hierbij meer 

behoeftefrustratie ervaren in vergelijking met de initiatiesessie. Mogelijks omdat er 

tijdens de initiatiesessie slechts een korte inleiding gegeven wordt wat betreft de 

Zelfdeterminatietheorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk 

onderzoek, terwijl het theoriegedeelte tijdens het workshoptraject dieper uitgespit wordt 

en er gevraagd wordt om de behoefteondersteunende aanpak te koppelen aan de eigen 

praktijk.  

Deze studie toont aan dat het mogelijk is om een workshoptraject voor jeugdcoaches uit 

te werken dat door hen geapprecieerd wordt en hen kan overtuigingen van de 

haalbaarheid en effectiviteit van een dergelijke behoefteondersteunende aanpak. Bij de 

evaluatie en optimalisatie van het workshoptraject blijkt dat de coaches op inhoudelijk 

vlak een traject appreciëren waarbij de verschillende rollen van een coach aan bod komen, 

op een interactieve wijze, met aandacht voor zowel theorie als praktijk. Op het vlak van 

aanpak blijkt het dan weer belangrijk om in te spelen op de behoeftes van de specifieke 

doelgroep, in dit geval jeugdcoaches, gezien een hoge mate van ervaren 

behoeftebevrediging bij de deelnemers gedurende de workshops positief samenhangt met 
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hun appreciaties, overtuigingen en intenties om de vooropgestelde aanpak te 

implementeren in de praktijk. 

 

Sterktes en Beperkingen   

Een tekortkoming van voorgaande studies is dat ze, met uitzondering van de studie van 

Cheon et al. (2015), bijna uitsluitend plaatsvinden in een onderwijscontext met 

leerkrachten. In deze studie probeert men tegemoet te komen aan deze beperking door 

zich wat betreft de doelgroep te focussen op jeugdcoaches met verschillende soorten 

diploma’s uit een brede range van sportdisciplines. Hoewel de opbouw en de inhoud van 

het workshoptraject voor coaches analoog is aan trainingen die in het verleden reeds 

plaatsvonden in de onderwijscontext (o.a. Aelterman et al., 2013, 2014, 2016), wordt er 

in deze studie rekening gehouden met het feit dat de sportcontext een vrij specifieke 

context is en dat coaches naast een trainersrol ook de rol van coach tijdens een wedstrijd 

en een vormende rol moeten opnemen (Aelterman et al., 2017). Elke workshop focust op 

een andere rol en geeft aanbevelingen over hoe coaches in die specifieke rol op een 

behoefteondersteunende en motiverende wijze kunnen optreden. Bovendien wordt in 

deze studie, in tegenstelling tot de meeste voorgaande studies, niet enkel een autonomie-

ondersteunende, maar ook een structurerende en relationeel ondersteunende 

coachingsstijl aangeleerd.  

Een tekortkoming aan de huidige studie is dat de initiatiesessie niet werd opgenomen in 

het optimalisatieproces. Bovendien werden de betrouwbaarheid en validiteit van het zelf 

uitgewerkt semi-gestructureerd interview niet nagegaan. Wel werd er samengezeten met 

de promotor van deze masterproef en een bestuurslid van het project om zeker te zijn dat 

de belangrijkste thema’s aan bod zouden komen in het interview. Tot slot worden de 

significante effecten van de regressie-analyses die de fluctuatie van de appreciaties, 

overtuigingen en intenties van de deelnemende coaches over het workshoptraject heen 

meten, grotendeels tenietgedaan na controle voor een aantal covariaten. Het aantal 

deelnemende coaches aan de studie is wellicht niet groot genoeg om zo veel parameters 

(covariaten) op te nemen in het model. Een studie met een grotere steekproef zou 

vermoedelijk meer power hebben en bijgevolg de significante resultaten kunnen 

bevestigen. 
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Aanbevelingen  

Op basis van de meta-analyse van Su en Reeve (2011) zou het implementeren van een 

voor- en nameting een mogelijke aanbeveling kunnen zijn naar toekomstige studies toe. 

Voor de start van het workshoptraject kan het zinvol zijn om de attitudes, verwachtingen 

en overtuigingen van de deelnemende coaches in kaart te brengen. Ook opvolging na 

afloop van het traject kan, zoals tevens aangehaald door de lesgevers uit deze studie, een 

meerwaarde betekenen. 

In tegenstelling tot wat de titel van deze masterproef laat uitschijnen, wordt in dit 

onderzoek geen pretest (voorafgaand aan de initiatiesessie) afgenomen en geen 

controlegroep geïmplementeerd, waardoor er niet nagegaan kan worden of er effectief 

verandering optreedt. Een volgende stap, na de optimalisatie en evaluatie van het 

workshoptraject in deze ontwikkelingsstudie, is een interventiestudie die met behulp van 

een quasi-experimenteel design nagaat of de coaches erin slagen om de geleerde aanpak 

toe te passen in hun eigen sportpraktijk. Een quasi-experimentele studie waarbij een 

pretest wordt afgenomen, zou de mate van verandering kunnen objectiveren. Een 

controlegroep zou de reactiviteit van de coaches op het feit dat ze deelnemen aan een 

onderzoek kunnen uitsluiten. Bijkomend kan het zinvol zijn om ook de sporters van de 

coaches te bevragen naar veranderingen in de coachingsstijl van hun coach, alsook naar 

veranderingen in hun eigen motivatie met betrekking tot hun sport. Op basis van onze 

bevindingen verwachten we dat een hogere mate van behoeftebevrediging van de coach 

tijdens het workshoptraject predictief zal zijn voor de mate waarin ze erin slagen de 

geleerde aanpak ook effectief toe te passen in hun praktijk, wat op zijn beurt dan weer 

een verhoogde motivatie bij hun sporters zal teweegbrengen.  
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Bijlages  

Bijlage 1: E-mail Naar Docenten  

Beste, 

Ik ben Sofie Morbée, masterstudente Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. 

Voor mijn Masterproef onder begeleiding van Dr. Nathalie Aelterman, doe ik een 

evaluatie ter optimalisatie van het workshoptraject ‘Coach met de M-factor’.  

In 2015 werden deze workshops op 7 plaatsen in België georganiseerd. Na elke sessie 

hebben jullie de deelnemers vragenlijsten laten invullen, waarvoor dank. De resultaten 

van die vragenlijsten zal ik opnemen in mijn onderzoek naar de effectiviteit van het 

project. Graag hadden we ook een beter beeld gekregen van hoe jullie, de lesgevers, 

deze workshops ervaren hebben. In 2016 gaan er weer verschillende reeksen workshops 

van start. Als ervaringsdeskundigen bij het geven van de sessies, zijn we bij jullie aan 

het juiste adres om bedenkingen en tips te verkrijgen om de workshops van 2016 verder 

te optimaliseren.  

Hiervoor heb ik met behulp van Dr. Aelterman een semi-gestructureerd interview 

uitgeschreven. Dit interview peilt naar een aantal zaken die u volgend jaar al dan niet 

aangepast wil zien. Het interview zou bij voorkeur telefonisch afgenomen worden en zal 

naar schatting ongeveer 20 minuten duren.  

Ik hoop alvast dat u bereid bent om mee te werken aan dit interview, op een moment dat 

voor uzelf het beste uitkomt. Mag ik u dan ook vragen mij te laten weten wanneer ik u 

het best contacteer.  

 

In de bijlage vindt u het uitgeschreven interview. Het zou leuk zijn moest u deze op 

voorhand al eens doornemen en nadenken over antwoorden, zodat het telefonisch 

gesprek vlot verloopt.  

 

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite, 

Met vriendelijke groeten,  

Sofie Morbée  
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Bijlage 2: Semi-gestructureerd Interview Voor Docenten  

Ieder onderwerp begint met een open vraag. De subvragen zijn gesloten en dienen om 

door te vragen en te concretiseren.  

 

Goedemorgen / middag / avond… U spreekt met Sofie Morbée. Klopt het dat u nu even 

tijd heeft voor het interview omtrent de workshops ‘Coach met de M-factor’? Zoals u 

weet gaan er in 2016 weer verschillende reeksen workshops van start. Om deze te 

optimaliseren, hadden we graag wat feedback gekregen van de lesgevers die reeds 

ervaring hebben met het geven van de afgelopen (of op zijn einde lopende) workshops. 

Is het oké als ik u nu de vragen stel die u reeds via e-mail heeft doorgestuurd gekregen? 

Op het einde is er ruimte om eventueel bijkomende opmerkingen te geven over zaken 

die misschien nog niet aan bod gekomen zijn. Een eerste kwestie waar ik het graag zou 

over hebben, is de tijd.  

 

Wat vond u van de tijdsindeling? 

,! Was er genoeg tijd om alles af te werken?  

,! Zat de verhouding ‘spreektijd lesgevers’ / ‘interactietijd tijdens oefeningen’ goed?  

,! Wat vond u van het tijdsinterval van drie weken tussen de workshops? Was dit 
goed? Te lang? Te kort? Waarom?  

 

Wat vond u van de inhoud van de workshops?  

,! Te veel / te weinig?  

,! Waren er zaken die u bij het geven van de workshop minder 
nuttig/relevant/bruikbaar vond voor de coaches?  

o!  Opmerking: Indien lesgevers aangeven dat ze heel wat van de oefeningen 
die voorzien waren, gewoon hebben overgeslaan door tijdgebrek, wordt 
gepeild naar hoe ze dit hebben aangepakt of welke keuzes ze gemaakt 
hebben en waarom.  

,! Welke oefeningen zou u in de toekomst aanraden te schrappen of welke zou u 
aanraden zeker te behouden? Of heeft u suggesties over hoe de oefeningen anders / 
efficiënter vormgegeven kunnen worden?  

,! Welke video’s zou u schrappen of behouden? 



! ! !! ! 84!
! !

!

In welke mate vond u dat er voldoende differentiatie was tussen de drie workshops?   

,! Was dit verschil groot genoeg?  

,! Indien de verschillen onvoldoende waren, over welke sessies / elementen heeft u het 
dan precies?  

,! Indien de verschillen onvoldoende waren, hoe bent u daarmee omgegaan?  

o! Opmerking: Hier peilen we naar bepaalde klemtonen die de lesgevers 
kunnen gelegd hebben (bv. in workshop 2 vooral focus op 
wedstrijdspecifieke elementen cfr casus wedstrijdbespreking).  

 

Zijn er specifieke momenten / tips (sleutelwoorden) waarvan u vond dat ze echt 
aansloegen bij de deelnemers?  

,! Momenten waarvan er bij wijze van spreken ‘vonken’ in het publiek ontstonden?  

,! Momenten waarop de deelnemers een soort van ‘Aha-Erlebnis’ hadden?  

 

Wat vond u van de grootte van de groepen?  

,! Was uw groep te klein / ideaal van grootte / te groot?  

,! Wat is volgens u het ideale aantal?  

,! In welke mate heeft u het gevoel gehad verbonden te zijn met de groep? Zag u 
hierin een evolutie?  

,! Wat probeerde u concreet te doen om een connectie met de groep te krijgen? 

 

Hoe verliep de interactie met de deelnemers? 

,! Zijn er zaken waarop u heeft gelet in uw communicatie / taal met de deelnemers?  

,! Indien er coaches waren die wat weerstand boden of niet akkoord gingen met wat u 
vertelde, hoe ging u daar dan mee om?  

 

Hoe was de relatie met uw collega lesgever?  

,! Wat liep goed? Wat liep minder goed? 

,! In welke mate waren jullie voldoende op elkaar ingespeeld? 

,! Hoe verliep de communicatie (voorbereiding, nabespreking)? 
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Welke werkvormen vindt u echt noodzakelijk? 

,! Heeft u zelf dingen gedaan buiten het stramien? In welke mate heeft u zelf nieuwe 
elementen toegevoegd (bepaalde attributen gebruikt, spelletjes geïntegreerd,..)?  

,! Hoe zijn die overgekomen?  

,! Hoe heeft u dat ervaren? In welke mate voelde u zich comfortabel om extra’s toe te 
voegen?  

,! In welke mate moeten we de fun- en nieuwsgierigheidselementen opleggen om de 
geest van het project kracht bij te zetten? 

 

Heeft u verder nog andere opmerkingen /tips?  

 

Enorm bedankt voor uw tijd!  

 

 

 


