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WETENSCHAP ONDERZOEK
Hoe sport kinderen
slim maakt
De relatie tussen bewegen en cognitie
Door Laura Jonker, Marije Elferink-Gemser en Chris Visscher

Dat sport slim maakt, is een aantrekkelijke gedachte, maar
is minder simpel dan het lijkt. Hoewel jongeren die meer
aan sport doen op school vaak beter presteren dan jongeren die minder sporten, zijn er kaders waarbinnen dit effect
optimaal is. Verbeterde schoolprestaties zijn het resultaat
van de relatie tussen bewegen en cognitie. ‘Meer bewegen’
is effectief, maar ‘complexer bewegen’, zoals gebeurt in een
sportcontext, nog meer. Bij complexe bewegingsvaardigheden (zoals bij de meeste balsporten waarin in een split second
nauwkeurige beslissingen moeten worden genomen) wordt
gebruikgemaakt van dezelfde hersengebieden als bij hogere
cognitieve competenties zoals plannen, motiveren en probleemgestuurd gedrag. Deze hogere cognitieve competenties vinden plaats in het voorste gedeelte van de menselijke
hersenen, namelijk de prefrontale cortex, een gebied dat
zich tot ver na het twintigste levensjaar blijkt te ontwikkelen. Een van de voordelen van sport is de positieve invloed
op de ontwikkeling van zelfregulatie.

De meerwaarde van zelfregulatie voor de sport

Zelfregulatie is een hogere cognitieve competentie in de prefrontale cortex en is gedefinieerd als kennis over en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Het wordt
gezien als de sleutel tot goede prestaties in sport en onderwijs. Iemand die veel zelf reguleert, reflecteert meer en is
beter in staat om informatie en ervaringen uit het verleden
te gebruiken om nieuwe leerdoelen te stellen. In het streven om een doel te bereiken, zijn ‘plannen’, ‘het bijhouden
van de voortgang’, ‘het evalueren van het leerproces en de
prestatie’, ‘zelfvertrouwen’ en ‘inzet’ belangrijk (zie figuur).

Sport is een leerproces

Twee omgevingscomponenten die bijdragen aan de ontwikkeling van zelfregulatie, zijn ‘doelen stellen’ en ‘feedback’.
De sportcontext lijkt daarom een zeer geschikte omgeving
voor jongeren om spelenderwijs ervaring op te doen met
zelfregulatie. Een voorbeeld uit het voetbal kan zijn dat een
speler de bal in de rechterkruising wil schieten (doel stellen). Zowel tijdens als na de actie krijgt de speler feedback
van de bal (raakt de deklat) en van de trainer (geeft aan dat
de speler de bal meer moet drukken). Al vanaf ongeveer
drie tot zes uur sport per week blijken jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar in toenemende mate gebruik
te maken van zelfregulatie en eveneens beter te presteren
op school dan jongeren die niet of nauwelijks sporten.

Topsport, zelfregulatie en schoolprestaties

De relatie tussen sport, zelfregulatie en schoolprestaties
is met name evident bij sporttalenten. De absolute juniorentop (bijvoorbeeld Jong Oranje) onderscheidt zich vooral
op het aspect ‘reflectie’: zij zijn beter in staat om kennis en
ervaringen uit het verleden te gebruiken om doelen te stellen ter verbetering in de toekomst. Zij weten precies wat
ze moeten trainen en blijken daarmee in staat om meer te

leren van dezelfde training binnen dezelfde trainingstijd.
Uiteindelijk blijkt de inzet van reflectie voorspellend voor
het sportniveau bij de senioren. Vooral op het moment van
de overstap van de junioren naar de senioren is reflecterend
vermogen cruciaal. In deze context is het belangrijk op te
merken dat reflectie trainbaar is, en dus ingezet kan worden
om het niveau van de sport te verhogen. De schoolprestaties van de sporttalenten blijken hoog: ruim tachtig procent
volgt een opleiding op havo- of vwo-niveau.

Intelligentie in de sport ≠ intelligentie op school

Ondanks de relatie tussen sport en cognitie is intelligentie in
de sport niet gelijk aan intelligentie op school. Verschillende
cognitieve vaardigheden dragen bij aan de uiteindelijke
prestatie. Zo wordt intelligentie in de sport vaak omschreven als ‘spelinzicht’ en is ze gerelateerd aan onder andere
het maken van de goede keuze op het juiste moment, tactiek en zelfregulatie. Intelligentie op school blijkt meer gerelateerd aan verbale vermogens, rekenkundige intelligentie,
ruimtelijk inzicht, redeneren en zelfregulatie. De cognitieve
prestatie in de sport en op school komt voort uit een samenspel van cognitieve vaardigheden, waarin zelfregulatie een
indirecte invloed uitoefent op de prestatie via het leerproces.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Sport maakt dus niet zomaar slim, maar sportlessen kunnen wel gebruikt worden voor het ontwikkelen van zelfregulatie. Zelfregulatie blijkt namelijk trainbaar wanneer
jongeren begeleid worden in het stellen van persoonlijke
leerdoelen op basis waarvan zij individueel worden voorzien van feedback. Beleidsmakers moeten zich bewust zijn
van de grote positieve effecten van sport op de cognitieve
ontwikkeling. Het belang om vanaf jonge leeftijd te kunnen sporten, wordt hiermee onderstreept. De gymlessen in
het basis- én voortgezet onderwijs zijn geschikt om kinderen hierin aan te spreken. Het is echter wel van belang dat
er goed gekwalificeerde vakleerkrachten voor de klas staan.
Ook gekwalificeerde trainers binnen de sport zijn belangrijk.
Binnen de topsport moeten trainers en coaches zich bewust
zijn van het belang om de verantwoordelijkheid voor het
leerproces bij de sporter te leggen. Sporttalenten die meer
reflecteren, hebben immers een grotere kans op succes.
Dr. Laura Jonker deed de afgelopen vijf jaar onderzoek op LOOT-scholen naar
de schoolprestaties van sporttalenten, het gebruik van zelfregulatie in de
schoolsetting, en het halen van de top in de sport. In 2011 is zij gepromoveerd
op dit onderwerp. Inmiddels is zij werkzaam als onderzoeker voor de KNVB en
begeleider van een project dat jongeren stimuleert te gaan sporten. Dr. Marije
Elferink-Gemser is universitair docent bij Bewegingswetenschappen in
Groningen, met als thema talentonderzoek in de sport. Daarnaast is zij lector
‘Talentherkenning en -ontwikkeling van sporttalent’ aan het Instituut voor Sport
en Bewegingsstudies (HAN). Prof. dr. Chris Visscher is hoogleraar jeugdsport en
directeur van het Centrum voor Bewegingswetenschappen in Groningen. De
eerste vijftien jaar van zijn carrière was hij leraar lichamelijke opvoeding op een
middelbare school.
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Elfsteden
tocht
wereld
erfgoed!
Geen organisatie die zo veel
teweeg weet te brengen als de
vereniging die niet geïnteresseerd is in sponsors of commerciële activiteiten, en die
tweemaal in de week telefonisch bereikbaar is (op dinsdag- en donderdagochtend). De Koninklijke Vereniging
De Friesche Elf Steden dateert van 1909. De vereniging
ontstond toen een eerste ‘georganiseerde’ Elfstedentocht
succesvol bleek, én naar meer smaakte. Het idee van die
eerste tocht kwam uiteraard van de naamgever van het
instituut waaraan ik leiding mag geven.
Ruim honderd jaar en veertien Elfstedentochten later
zijn de 200 ijskilometers ongewild een hype geworden,
een media-event van de buitencategorie. Elfsteden sells!
Te midden van al het geprefabriceerde pr-geblaat is het
een van die zeldzame gebeurtenissen die nog authentiek aanvoelen. Dat er inmiddels ook elfstedentweets
zijn, al dan niet in het Fries, doet daar weinig aan af.
De wijze waarop het bestuur zich deze winter presenteerde, laat zien dat de organisatie geen relikwie uit
het verleden is, maar met vertrouwen de blik vooruit
richt. Toegegeven, de leeftijdsopbouw van de vereniging begint geriatrische trekken aan te nemen. Maar
hordes ‘jonkies’ rammelen aan de poorten om te mogen
worden toegelaten. Koppel dat aan een ijzersterke cultuur, een gezonde Hollandse koopmansgeest en een
hecht netwerk van kunstijsbanen om die cultuur levend
te houden in tijden van een klimatologische recessie,
en het moge duidelijk zijn dat de tocht miljoenen mensen in de ban zal blijven houden.
De ijspret van de voorbije weken laat zien: je kunt zo veel
sportmarketingplannen opstellen als je wilt, maar niets
zet meer aan tot bewegen dan een aansprekende activiteit in een uitnodigende (natuurlijke) omgeving. Om
die omgeving te helpen creëren, zijn handjes nodig. Die
zijn er, zo bleek, nog altijd voldoende. Talloze schaatsverenigingen wisten in no time hun banen sneeuwvrij te
maken en hun tochten te organiseren. Kleine verenigingen veelal, maar daarmee niet minder vitaal! Die vitaliteit danken de verenigingen niet aan fancy nota’s of aan
effectieve interventies. Bovenal zijn het verenigingen met
een ziel, waar leden zich gegrepen en verbonden voelen
door een gezamenlijk doel. Wat niet wegneemt dat ook
een florerende vereniging baat kan hebben bij organisatorische ondersteuning en technologische hulpmiddelen.
De schaatscultuur is een sierraad van het Nederlandse
sportlandschap. Wat elf steden, negen bestuursleden en
22 rayonhoofden aan bezieling weten los te maken, is
meer dan voldoende om de tocht der tochten tot wereld
erfgoed uit te roepen.

Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

Het lezen waard

Monitoren
Tijdens de uitvoering houd
ik constant bij of ik nog op
schema lig.

Planning
Ik bedenk hoe ik een taak
aan ga pakken voordat ik
begin aan de uitvoering.
Reflecteren
Op baisis van mijn eigen sterke en
zwakke kanten, die ik ken vanuit
eerdere ervaringen, stel ik mezelf
doelen om te verbeteren.

Evalueren
Na het uitvoeren van een
taak kijk ik terug op het
leerproces en op het
resultaat.

Inzet en self-efficacy
Ik wil graag beter worden en ik geloof
er ook in dat ik de capaciteiten heb om
mijn doelen te bereiken.
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De begrippen effectiviteit en overheidsbeleid klinken
soms als tegenpolen, zeker als het over de publieke
gezondheid gaat. Daarbij komt dat de effecten van
het ‘dure’ overheidsbeleid vaak maar moeilijk zichtbaar zijn te maken. Bij beantwoording van de vraag
of er sprake is van beperkte effectiviteit en zo ja, hoe
dat dan komt, komt De Gouw tot een mooie toepassing van de veelgebruikte metafoor ‘de (fiets)ketting’.
Daar waar meerdere schakels stuk zijn, helpt het niet
om er maar één te repareren. Sterker: “Dit werkt zelfs
contraproductief, omdat het uitblijven van resultaat
de betreffende aanpak in zijn geheel in een verkeerd
daglicht stelt en het beeld ontstaat dat preventie toch
niet werkt. Een meer samenhangend beeld is nodig.”
En over dat samenhangende beeld doet dit proefschrift een paar heel heldere aanbevelingen.

