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Topsporters leren goed
Hij begon als gymleraar en is inmiddels hoogleraar Jeugdsport aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Misschien is die loopbaanontwikkeling
wel een illustratie van de onderzoeksresultaten van Chris Visscher.
Uit zijn onderzoek blijkt dat er een
rechtstreeks verband is tussen prestaties op het sportveld en prestaties in
de klas.
Visscher begon zijn onderzoek bij
jeugdige voetballers van FC Groningen en Heerenveen en de hockeysters
van Den Bosch en Rotterdam. Daar
verzamelde hij gegevens op antropometrisch gebied (lengte, gewicht, vetpercentage), fysieke aspecten (interval uithoudingsvermogen, snelheid,
wendbaarheid), technische kwaliteiten (snelheid met bal, dribbelsnelheid, schieten), tactisch inzicht en
mentale factoren (motivatie, mentale
voorbereiding en zelfvertrouwen).
Op elk gebied scoren toptalenten
veel hoger dan reguliere voetballers
en hockeysters. Dat is niet verrassend. Het verschil tussen top en subtop levert minder grote verschillen
op. Het verschil zit dan nog uitsluitend in het tactische aspect van positie kiezen en beslissen, in motivatie
en in wendbaarheid met de bal.
Om je als sportief toptalent te ontwikkelen, moet je minimaal tien jaar
zo tien tot twintig uur per week met
je sport bezig zijn. Je zou verwachten

dat de schoolprestaties daar
onder te lijden
hebben. Maar
niets is minder
waar, heeft Visscher ontdekt.
Goede sporters
presteren ook
goed op school.
Zo blijkt 46
procent van
de sportieve
talenten vwo
te doen, wat
ver boven het
landelijk gemiddelde ligt. Volgens Visscher
heeft dit grotendeels te maken met
motivatie en metacognitieve vaardigheden. Dit laatste, het bewustzijn
en de kennis over je eigen denken,
helpt je bijvoorbeeld bij planning.
Hoe verdeel je je tijd zodat school
niet onder sport te lijden heeft en
andersom. Ook motivatie speelt een
belangrijke rol. Consequent de lat
hoger leggen dan anderen, uiteraard
wel binnen de eigen mogelijkheden,
helpt ook om vooruit te komen.
Overigens is het niet zo dat topsporters intelligenter zijn dan gemiddelde
sporters. Topsporters weten alleen
het beste uit zichzelf te halen, ook
op cognitief terrein.

FRITS DIJCKS

Sportieve talenten presteren op school beter dan gemiddeld, stelt de Groningse
hoogleraar Chris Visscher. De wil om de top te halen in de sport heeft dat effect ook
op school. Dat wil echter niet zeggen dat topsporters ook intelligenter zijn.

Uit onderzoek dat Visscher op basisscholen en in het speciaal onderwijs
verrichtte, blijkt een verband te bestaan tussen motorische ontwikkeling
en rekenen. Vooral balvaardigheid
viel daarbij op: hoe balvaardiger een
kind des te beter zijn ook de rekenresultaten. Daarbij waarschuwt Visscher
dat verbetering van balvaardigheid
geen garantie is voor betere rekenresultaten. Tegelijk wijst hij op het
belang van motorische ontwikkeling
en pleit hij voor meer bewegingsonderwijs, liefst iedere dag. / PZ
Chris Visscher, Jeugdsport, leren en
presteren, oratie 2008.

Vve verbetert taal niet
Kinderen die een peuterspeelzaal hebben bezocht, presteren op school beter in
taal en rekenen. Op een speciale vve-peuterspeelzaal blijkt dat effect voor taal
niet op te treden, blijkt uit een Groningse studie.
Voor het vve-project SpelenderWijs
in de gemeente Huizen (NH) moeten
leidsters en leerkrachten themagebonden activiteiten ontwerpen en
het spel van de kinderen benutten
om hun taalontwikkeling te stimuleren. Kinderen krijgen op school twee
keer en op de peuterspeelzalen drie
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keer per week interactief taalonderwijs in heterogene groepjes van
autochtone en allochtone kinderen.
In een Groningse studie is dit vveproject geëvalueerd door de vooruitgang in prestaties van leerlingen
over een langere periode in kaart te
brengen. In totaal zijn 351 kinderen

tenminste vier jaar gevolgd. De onderzoekers gingen na of de taal- en
rekenontwikkeling van leerlingen
uit achterstandssituaties gelijke tred
houdt met die van andere leerlingen
of dat er juist gedurende de schoolperiode onderwijsachterstanden
ontstaan. Ook gingen ze na of het
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voor kinderen uitmaakt of ze in de
peuter- dan wel in de kleuterfase
voor het eerst in contact zijn gekomen met SpelenderWijs. Ten slotte
zijn allochtone leerlingen vergeleken met zittenblijvers.
De taalbeheersing van de allochtone leerlingen blijkt gedurende de
onderbouw van het basisonderwijs
gaandeweg beter te worden. In het
vierde jaar van de basisschool is
hun aanvankelijke achterstand van
circa anderhalf jaar afgenomen tot
minder dan een jaar. Hun prestaties
zijn hoger dan die van de zittenblijvers. Opmerkelijk is dat autochtone
achterstandsleerlingen op de SpelenderWijs-scholen in rekenen en
taal niet significant lager presteren
dan de reguliere leerlingen. Bij deze
groep leerlingen lijkt SpelenderWijs
dus succesvol in de bestrijding van
achterstanden.
Een belangrijke bevinding is dat een
peuterspeelzaal in het algemeen een
positieve invloed heeft: alle leerlingen die een peuterspeelzaal (al dan
niet een SpelenderWijspeuterspeelzaal) hebben bezocht, presteren
op rekenen beter dan leerlingen
die niet op een peuterspeelzaal
zaten. Voor taal geldt dit positieve
effect opmerkelijk genoeg alleen
voor leerlingen die een reguliere
peuterspeelzaal hebben bezocht.
Leerlingen die op een SpelenderWijspeuterspeelzaal hebben gezeten, presteren op taal niet beter dan
de andere leerlingen. Een mogelijke
verklaring is dat het aantal peuters met een taalachterstand in de
SpelenderWijs-groepen (zes op de
vijftien) veel hoger is dan in de reguliere peuterspeelzaal. Een andere
verklaring zou kunnen zijn dat het
programma SpelenderWijs erg open
is en leidsters heel veel activiteiten
zelf moeten invullen. Ten slotte kan
de beperkte intensiteit van peuterspeelzaalbezoek – nauwelijks meer
dan de reguliere peuterspeelzaal
– van invloed zijn geweest. / Jannet de Jong-Heeringa
Jannet de Jong-Heeringa,, Effecten op
langere termijn van SpelenderWijs,
een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Groningen, GION,
2008. Te bestellen bij Vera Mak,
T 050-363 77 18.

Steigers bouwen
Vernieuwingen in de onderbouw
van het voorgezet onderwijs hebben
geleid tot veranderingen in de rol van
de docent. De docent wordt meer en
meer geacht niet alleen kennis over te
dragen, maar ook het leerproces van
leerlingen te begeleiden. Het begrip
scaffolding (letterlijk: het bouwen van
steigers) wordt gebruikt als aanknopingspunt voor het ontwikkelen van
een professionaliseringstraject voor docenten die te maken hebben met zulke
veranderingen. Bij scaffolding neemt
de docent tijdelijk een deel van de taak
van leerlingen over zodat zij taken
leren vervullen waartoe ze zelfstandig
nog niet toe in staat zijn.
Een literatuurstudie en lesobservaties
bij vmbo-docenten ‘Mens en Maatschappij’ vormen de basis voor dit
professionaliseringstraject. Strategieën
om bij samenwerkend leren goed te
leren kijken naar het niveau van de
leerling en om daarop aan te sluiten,
staan centraal. In 2008/2009 wordt dit
professionaliseringstraject op grotere
schaal ingevoerd en wordt de effectiviteit van scaffolding nader onderzocht.
Promovenda: J.E. van de Pol. Onderwijscentrum Vrije Universiteit Amsterdam.
T. 020-5983798. E. j.vandepol@ond.vu.nl.
Zie ook www.onderwijscentrum.nl.

Motivatie
Het percentage studieverlaters in het
(v)mbo ligt drie keer hoger dan in het
vwo/havo, blijkt uit gegevens van de
Onderwijsinspectie over 2005. Aangetoond is dat de leermotivatie in de
loop van de middelbare schooltijd
daalt en bovendien afhankelijk is van
het type school.
Binnen het NWO-PROO deelprogramma ‘Onderwijsleerprocessen en hun
opbrengsten’ is een Amsterdams-Gronings onderzoeksproject gehonoreerd
naar bevorderende karakteristieken van
leeromgevingen, leerkracht-leerling
interacties en onderwijszorg op de ontwikkeling van motivatie en leren. Naast
het in kaart brengen van bevorderende
factoren wordt de effectiviteit van interventieprogramma’s onderzocht.
De twee Groningse deelstudies zijn gericht op (1) het verbeteren van de mo-

tivatie, zelfregulatie en prestaties van
leerlingen in het (v)mbo door het aanleren van zelfregulatiestrategieën en
leerlingbegeleiding; en (2) de ontwikkeling van motivatie en zelfregulatie in
diverse leersituaties in havo en vmbo.
De twee Amsterdamse deelstudies
onderzoeken (1) de ontwikkelingen in
motivatie, zelfregulatie en leerprestaties vanaf het begin van het voortgezet
onderwijs en (2) het verband tussen
onderwijsomgeving, schoolmotivatie,
zelfregulerend leren en prestaties van
basisschoolkinderen.
Onderzoekers Amsterdam: T. Peetsma en
H. van der Veen. E t.t.d.Peetsma@uva.nl
en h.vanderveen@uva.nl.
Onderzoekers Groningen: A. Minnaert en
M. Opdenakker. E a.e.m.g.minnaert@rug.
nl en m.c.j.l.opdenakker@rug.nl.

VVE
Begin oktober ging het vve-project
Spraakmakend van start, een pilotproject van OCW en de provincie
Groningen. Het project is gericht op
het opheffen en voorkómen van taalachterstanden bij nul- tot vierjarigen
in negen Oost-Groningse gemeenten.
Het programma, dat tot en met 2010
loopt, zal gemonitord en geëvalueerd
worden door Sardes, in samenwerking
met het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) van de
Rijksuniversiteit Groningen. Sardes zal
de implementatie evalueren en onder
meer nagaan hoeveel ouders, leidsters
en kinderen bereikt worden. Etoc doet
onderzoek naar de effecten van het
programma op de taalvaardigheid van
kinderen en de betrokkenheid van ouders en kijkt in hoeverre beleidsmakers
rekening kunnen en moeten houden
met de bijzondere demografische kenmerken van deze regio.
Het Groningse vve-project is de eerste
van drie pilots van OCW. De andere
twee zullen later van start gaan in een
groep Zuid-Limburgse plattelandsgemeenten en in de zogeheten prachtwijken van de vier grote steden. OCW
wil de opgedane ervaring, kennis en
opbrengsten meenemen bij de verdere
landelijke beleidsvorming rond vve.
Uitvoerders: IJ. Jepma en A.L. van der
Vegt (Sardes) en K. de Glopper (Etoc) Zie
ook: www.spraakmakendgroningen.nl.
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