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Wetenschap&Onderzoek
Bewijs voor causale relatie tussen sport en
bewegen en schoolprestaties nog licht
Twee uur extra gym verbetert de schoolprestaties, zo kopte NU.nl op
28 november over een Zweeds onderzoek naar het effect van extra
bewegingsonderwijs op schoolprestaties. De afgelopen jaren verschenen wel vaker nieuwsberichten over de positieve relatie tussen
sport en bewegen en schoolprestaties. Ook in beleidsstukken wordt,
naast de voordelen van sport en bewegen op gezondheid, fitheid en
zelfvertrouwen, vaak genoemd dat sport en bewegen ook een gunstig effect op schoolprestaties heeft. Maar wat zegt wetenschappelijke onderzoek over de relatie tussen sport en bewegen op school en
schoolprestaties bij kinderen? Het Mulier Instituut voerde naar aanleiding van deze vragen een literatuurstudie uit.

nieuwe vormen van gedrag en
bij het inschatten van moeilijke
situaties. Een ander verondersteld
werkingsmechanisme is dat door
bewegen de doorbloeding van
de hersenen verbetert, waardoor
kinderen zich beter kunnen concentreren op taken en meer aandacht hebben. Tot slot wordt aangenomen dat sport en bewegen
leidt tot ‘lekker in je vel zitten’,
meer zelfvertrouwen en een
positief zelfbeeld. Dit kan weer
invloed hebben op de schoolprestaties.

DOOR DORINE COLLARD

Efficiënter leren

Er worden verschillende werkingsmechanismen verondersteld
waardoor sport en bewegen kan
leiden tot betere schoolprestaties. Als eerste zorgt sport en
bewegen voor een betere doorbloeding van de hersenen, een

verhoogde aanmaak van zenuwcellen en het ontstaan van meer
verbindingen tussen zenuwcellen
in de hersenen. Daarnaast stimuleert sport en bewegen dezelfde
hersengebieden die ook bij het
leren nodig zijn. Ook zorgt sport

en bewegen voor een verbetering
van het executieve functioneren.
Executieve functies is een verzamelnaam voor allerlei cognitieve
functies die nodig zijn bij planning en besluitvorming, bijsturing
en foutencorrectie van gedrag,

Het Mulier Instituut is in de wetenschappelijke literatuur nagegaan
wat bekend is over de causale
relatie tussen sport en bewegen
op school en schoolprestaties.
In de literatuurstudie is sport en
bewegen op school opgedeeld in
drie elementen: 1) bewegingson-

derwijs, 2) sport en bewegen in
de pauze en de klas en 3) sport
en bewegen na school.
Op basis van de wetenschappelijke
literatuur kan nog geen eenduidige conclusie worden getrokken
over de causale relatie tussen
sport en bewegen op school en
schoolprestaties. De helft van de
uitgevoerde onderzoeken naar de
causale relatie ziet geen verbetering in de schoolprestaties wanneer er meer sport en bewegen
op school wordt aangeboden.
De andere helft van de onderzoeken vindt echter wel een verbetering van schoolprestaties
bij kinderen wanneer sport en
bewegen op school wordt verhoogd. Belangrijk om te vermelden is dat in geen enkel
onderzoek negatieve effecten
van extra sport en bewegen op
Lees verder op pagina 33

EFFECTEN OP HERSENEN VAN KINDEREN
In de literatuurstudie van het Mulier Instituut is ook
gekeken naar de effecten van sport en bewegen op
school op hersenstructuur, executief functioneren,
aandacht en concentratie, motorische vaardigheid,
fitheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Er blijkt een
sterk bewijs dat sport en bewegen op school leidt
tot acute en chronische effecten in de hersenen van
kinderen. Ook zijn er veel onderzoeken die aantonen dat door sport en bewegen op school een verbetering van het executieve functioneren optreedt.

Tot slot blijkt uit het literatuuronderzoek dat het mogelijk is om bij kinderen die sporten en bewegen op
school de motorische vaardigheden en fitheid te verbeteren. Er in nog slechts licht of zwak bewijs voor
de causale relatie tussen sport en bewegen op school
en aandacht, concentratie, sociaal gedrag, zelfbeeld
en schoolprestaties. Daarnaast is nog te weinig onderzoek naar de relatie tussen de veronderstelde determinanten van schoolprestaties en schoolprestaties zelf verricht. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk

of het verbeteren van aandacht en concentratie is de
klas, na een actieve pauze, ook werkelijk effect heeft
op de behaalde schoolprestaties.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de
conclusies in het onderzoek naar de relatie tussen
sport en bewegen op school en(determinanten van)
schoolprestaties bij basisschoolkinderen

Hersenstructuur

Sport en bewegen op en na school
Bewegingsonderwijs
Sport en bewegen in de pauze en klas
Sport en bewegen na school

Motorische/
beweegvaardigheden
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- verhoogde aanmaak
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Accuut effect:
- activatie centraal
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- doorbloeding
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Schooluitval
Executieve functies

Schoolprestaties
Aandacht, concentratie

Sociaal gedrag, zelfbeeld,
zelfvertrouwen

Schoolverzuim

Beweegervaring en een leven
lang bewegen

Externe factoren: SES, geslacht, etniciteit, schoolomgeving, buurt, sociaal netwerk, gezonde leefstijl

Bewijs is krachtig

Bewijs is licht

DIT MODEL IS TOT STAND GEKOMEN DOOR REFLECTIE MET DIVERSE EXPERTS EN DIENT ALS EEN EERSTE AANZET OM HET WERKINGSMECHANISME TE BESCHRIJVEN.

Bewijs is zwak
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school op de schoolprestaties
van kinderen zijn gevonden. Dit
betekent dat wanneer kinderen
op school meer tijd aan sport en
bewegen besteden, waardoor
zij minder tijd overhouden voor
schooltaken als rekenen en lezen,
hun schoolprestaties niet achteruit gaan. Kinderen lijken dus,
doordat zij tussendoor sporten
en bewegen, efficiënter te leren
in de overgebleven tijd.

Onderzoeksbeperkingen
Er is een aantal beperkingen in
het onderzoek naar de causale
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relatie tussen sport en bewegen
op school en schoolprestaties die
ervoor zorgen dat er nog geen
eenduidige conclusies te trekken
zijn. Ten eerste maakt een groot
deel van de onderzoeken naar
de relatie tussen beide gebruik
van een cross-sectioneel onderzoeksdesign. Bij cross-sectioneel
onderzoek worden de schoolprestaties van verschillende
groepen (bijvoorbeeld sporters
versus niet-sporters) op één tijdstip met elkaar vergeleken. Hierdoor kan slechts een associatie
worden aangetoond en geen oorzakelijk verband. Dergelijk onderzoek geeft dus geen inzicht in

de causale relatie tussen sport
en bewegen en schoolprestaties.
Daarnaast zijn de studies vaak
kwalitatief nog onvoldoende
om sterk bewijs te genereren.
De studies hebben meestal een
kleine sample, waardoor significantie moeilijk aan te tonen is.
Daarnaast zijn er slechts enkele
longitudinale studies (met een
voor- en nameting) uitgevoerd
die lang genoeg duren om veranderingen op schoolprestaties te meten. Tot slot worden
schoolprestaties op veel verschillende manieren gemeten (test,
Cito-score, eigen inzicht) waardoor studies moeilijk te verge-

lijken zijn. Ook het onderzoek
uitgevoerd in Zweden, waarin
werd gesteld dat twee uur extra
gym de schoolprestaties verbetert, kent zijn beperkingen. Het
onderzoek heeft een cross-sectioneel design, mogelijke verstorende variabelen zijn niet meegenomen en het onderzoek geeft
geen inzicht in het werkingsmechanisme.

Geen overtuigend bewijs
Meer sport en bewegen op school
heeft dus geen negatief effect
op de schoolprestaties van kinderen. Beter en meer onderzoek is
echter nodig om aan te tonen dat
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extra sport en bewegen leidt tot
betere schoolprestaties. Hoewel
er nog geen overtuigend bewijs
is voor het effect van extra sport
en bewegen op schoolprestaties, kan sport en bewegen op
school natuurlijk wel bijdragen
aan onder andere de beweegnorm, de motorische ontwikkeling van kinderen en de vele
andere uitkomstmaten zoals die
zijn genoemd in bijvoorbeeld de
doelen van het bewegingsonderwijs.

•

Kijk voor de volledige rapportage op
de site van het Mulier Instituut: www.
mulierinstituut.nl

Column

Om de sport
Deze week stemde het IOC over een
reeks van voorstellen die de Spelen
weer iets van een menselijke maat
moeten teruggeven. Dat werd tijd.
In ruim honderd jaar is het gedachtegoed van Pierre de Coubertin verKOEN BREEDVELD
worden tot een commercieel gedrocht
dat in bestuurlijke arrogantie alleen door grote broer
FIFA wordt overtroffen.
Steeds luider worden de geluiden van degenen die
menen dat de sport zich met die grootheidswaanzin
geen dienst bewijst. Steden haken af, politici laten
hun stem gelden, de publieke opinie kantelt.
Te hopen valt dat die druk betekent dat de twee mondiale sportmonopolisten een andere, meer transpa-

rante koers gaan varen. De toegenomen populariteit
heeft de sport veel gebracht. Budgetten en mogelijkheden zijn gegroeid. Geen baantjes meer als postbode of sigarenboer: met sport valt een bestaan op
te bouwen, ook na de actieve loopbaan.
Om dat doel te bereiken heeft de sport wel veel
moeten inleveren. Baas in zijn eigen agenda is de
sport al lang niet meer. Mediabonzen en marketeers
dicteren het ritme van de sport. In 2016 werken de
olympische zwemmers hun finales af in de late avonduurtjes. Te vrezen valt dat winnaars niet voor twee
uur in hun bed liggen, de adrenaline gierend door de
aderen. In het zieltogende tennis staan zo’n beetje
alle spelregels op de tocht: geen ‘deuce’ meer, geen
let meer als de service het net toucheert, sets die al

na vier games zijn besloten. Volleybal, tafeltennis,
hockey, korfbal: alle zijn ze door de mallemolen van
de mediapolitie gehaald (en doorgaans zonder dat
het veel opleverde).
Alles voor de kijkcijfers. Natuurlijk is het nodig dat
een sport zich aanpast aan zich wijzigende omstandigheden: smaken veranderen, nieuwe technologieën
doen hun intrede. De terugkerende vraag blijft: Wie
dienen die veranderingen? Is dat het plezier in de
sport, of het geld dat ermee kan worden verdiend?
Werp één blik in de ogen van een Bach of een Blatter
en je weet genoeg.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut
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JAN HEIN NIJMAN,
VOORZITTER VAN HC WALCHEREN

NEDER
HOCKEYLAND
CLUB: HC WALCHEREN, VLISSINGEN
OPGERICHT: 2011 ALS FUSIE TUSSEN MIDDELBURG
(1910) EN VLISSINGEN (1966)
AANTAL LEDEN: 700
TENUE: ZWART, ORANJE EN ROOD GEBLOKT SHIRT,
ZWARTE BROEK/ROK EN ZWARTE KOUSEN
VELDEN: 2 SEMI EN 1 ZAND
HEREN 1: DERDE KLASSE
DAMES 1: DERDE KLASSE
VOORZITTER: JAN HEIN NIJMAN (1962), ADJUNCTDIRECTEUR ZEEVAARTSCHOOL

“Ik was keeper. Ik heb nog een paar wedstrijdjes in
de hoofdklasse gespeeld met Hattem en zat in de
nationale B- en A-jeugdselectie. Daarna ben ik in het
noorden terechtgekomen, waar ik heb gehockeyd bij
De Graspiepers in Drachten. En vervolgens belandde ik
bij Deventer. Ik ben naar de Zeevaartschool in Vlissingen
gegaan, waar ik lid werd van de plaatselijke club. Dit keer
niet als keeper, maar als spits van Heren 1. Het team
bestond vrijwel volledig uit zeevarenden, je speelde nooit
twee zondagen achter elkaar in dezelfde opstelling. In
2011 is de fusie met de rivaal uit Middelburg tot stand
gekomen en zijn we verder gegaan als HC Walcheren.
Sinds dat moment ben ik voorzitter. Ik was al een paar
keer eerder gepolst voor een bestuursfunctie, maar vond
dat toen niet verstandig, omdat ik zo vaak op reis was.
Al met al heb ik twintig jaar gevaren. Nu ben ik adjunctdirecteur van de Zeevaartschool. Eenmaal aan wal verviel
het excuus om nee te zeggen tegen een bestuursfunctie.”

RECONSTRUCTIE
VAN EEN REVOLTE

NEDERLAND HOCKEYLAND

NEDERLAND HOCKEYLAND

“MISSCHIEN BEN JE MAAR EEN PAAR
KEER IN JE LEVEN EEN HELD”

We schrijven 1978. Nederland wordt tweede, verliest de finale.
Maar meer nog dan het resultaat telde dat jaar maar één ding.
Een vraag die nu nog actueel is. Hadden we wel moeten gaan?
DOOR EDWARD SWIER
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“We hebben een gigantisch mooi complex. Vlissingen
en Middelburg hadden allebei een accommodatie in
verval. Daar werd vaak minachtend over gesproken door
bezoekers. Maar nu zijn ze zwaar onder de indruk. We
zijn ook een heel actieve club. Er worden veel feesten en
evenementen georganiseerd. Dat heeft ook te maken met
onze geïsoleerde positie. Voor ons is het heel gewoon om
een uur of langer in de auto te zitten voor een hockeywedstrijd. We weten niet beter of je rijdt eerst naar
Bergen op Zoom en vandaar Nederland in. Andersom
vinden onze tegenstanders het vaak een heel eind. Het
komt regelmatig voor dat een team niet komt opdagen.
Dan horen we op het laatste moment dat ze geen elftal
op de been konden krijgen. Terwijl bij ons de spelers al
op het veld staan. Ook bij de jeugd komt dat voor. Dat
is toch zielig voor die kinderen die zich de hele week
verheugd hebben op hun wedstrijdje? Terwijl wij om de
week naar Breda moeten. Dan krijgen ze weliswaar een
boete van 75 euro, maar daar lachen ze om, want dat is
nog altijd minder dan de benzinekosten. En dat voor die
ene keer per seizoen dat ze bij ons op bezoek komen.
Terwijl wij onze uitwedstrijden tot diep in Brabant en
Zuid-Holland spelen. Want je hebt maar weinig clubs in
de buurt, Zeeland telt er maar vijf. Daarom organiseren
we veel toernooien, om clubs naar ons toe te halen. Die
maken er dan echt een uitstapje van. En in de zomer
weten ze ons ook te vinden, want veel teams organiseren
een trainingsweekend in Zeeland. Aan oefenwedstrijden
hebben we nooit gebrek.”
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“Het komt regelmatig
voor dat een team niet
komt opdagen. Dat is toch
zielig voor die kinderen
die zich de hele week
verheugd hebben op hun
wedstrijdje?”
JAN HEIN NIJMAN
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ZUIDWEST

BOETE LAGER DAN BENZINEKOSTEN

ORANJE
DAMES

JE KOMT NOG EENS ERGENS

“Ons Heren 1 promoveerde het eerste jaar na de fusie
naar de derde klasse. Dat was hartstikke leuk natuurlijk. Het jaar daarop wisten ze zich te handhaven. Om
een indruk te geven: ze spelen tegen clubs als Voorne,
Dordrecht, Dopie uit Delft, De Pelikaan uit Roosendaal,
Hoeksche Waard uit Mijnsherenland, De IJssel uit
Nieuwerkerk en Prinsenbeek. Dames 1 speelt ook
derde klasse en heeft in de poule clubs als Best, HOCO
uit Oisterwijk, Liberty uit Dongen, Oirschot, Rapid uit
Gorcum, Udenhout, Waalwijk, Vlijmen en Zevenbergen.
Ja, wij van Walcheren komen nog eens ergens. En we
zijn best ambitieus. We zijn na de fusie in rap tempo
gegroeid van 300 naar 700 leden. We kunnen bij de
jeugd in sommige categorieën zelfs selecteren. Maar de
goeien raak je weer kwijt. Die gaan na hun eindexamen
weg en als ze dan ergens op een hoger niveau kunnen
spelen, pakken ze die kans. Dat lot treft ook de andere
Zeeuwse clubs. Vier keer per jaar hebben we Zeeuws
overleg, met de besturen van Olympia uit Terneuzen,
Rapide uit Hulst, Goes en HSD uit Zierikzee, wat staat
voor Hockeyclub Schouwen Duiveland. Dan staan we
elkaar bij met raad en daad. Uit dat overleg is bijvoorbeeld het Kampioenschap van Zeeland voortgekomen. Is
begonnen met de D1, C1, B1 en A1 van alle vijf de clubs en
daar komen nu Heren 1 en Dames 1 bij. Je moet iets, hè.
Want ik zeg altijd: in Vlissingen stopt alles. De autoweg
stopt hier, de trein stopt hier en als je toch zo nodig
verder wilt, dan val je in het water. Geloof me: Vlissingen
is echt het einde!”
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