Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

Voorwoord
Binnen de opleiding Sport, Gezondheid en Management heb ik de Minor; Sport Performance Enhancement gevolgd, via een van mijn
docenten, Sebastiaan Platvoet, ben ik vervolgens voor mijn afstuderen bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss terecht gekomen. Dit was
een kans die ik moest benutten, en vervolgens ben ik in Januari 2012 begonnen met mijn onderzoek.
Voor u ligt het onderzoek ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ geschreven voor de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Tevens zal
dit onderzoek gebruikt worden als bachelorscriptie voor de opleiding Sport, Gezondheid en Management aan de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen. Binnen dit onderzoek is de koppeling tussen topsport en onderwijs belicht, hierin was het van belang dat alle verschillen
factoren die van invloed zijn op de beleefwereld van het kind aan bod kwamen.
Graag wil ik bij deze ook een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen in de periode van dit onderzoek. Allereerst wil ik Teun
Jacobs bedanken, die mij de kans gaf dit onderzoek uit te voeren. Door middel van veel en intensief contact heb ik mijzelf kunnen
ontwikkelen binnen een fantastische beroepsgroep, hier heb ik onbetaalbare ervaringen opgedaan, en veel contacten kunnen leggen.
Verder wil ik mijn afstudeerbegeleidster Marjolein Torenbeek bedanken, zij heeft tijdens de lopende periode van het onderzoek altijd
interesse getoond in zowel het onderzoek, als ik mij als persoon. Hiervoor ben ik haar erg dankbaar, zo heb ik in alle rust kunnen werken aan
mijn bachelorscriptie, met dit onderzoeksverslag als resultaat. Tot slot wil ik alle trainers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss bedanken
voor hun medewerking, adviezen en het delen van kennis, dit heeft veel geholpen bij het schrijven van dit onderzoeksplan en maakte het
iedere dag weer een belevenis op zich. Om zo dicht bij het vuur te zitten maakte deze afstudeerstage onvergetelijk.

Jeroen de Zwaan, Mei 2013.
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Samenvatting
De Voetbal Academie N.E.C./FC Oss was zich aan het oriënteren over de mogelijkheid om talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
samen te voegen binnen één topsportbasisschool. Dit idee is binnen deze scriptie onderzocht. Hierbij was het belangrijk dat alle
betrokkenen partijen aan het woord kwamen, en dat er een objectieve conclusie gegeven kon worden aangaande dit onderwerp. Het kind
moest gedurende dit onderzoek altijd prioriteit nummer één zijn, en niet het belang van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Hiervoor is
zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan, door middel van interviews en enquêtes. Zo kon over de volledige breedte informatie
verzameld worden zodat dit met elkaar vergeleken kon worden, en er juiste conclusies getrokken konden worden die van verschillende
kanten belicht is.
Het onderzoek spitste zich voornamelijk op de verschillende gedachten over een topsportbasisschool, hierin kwamen directieleden,
docenten, spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, en ouders/ verzorgers van deze spelers aan bod. De gevonden literatuur, wat
de basis was voor dit onderzoek, gaf aan dat veranderingen van omgeving moeilijk kunnen zijn en dat deze zeker niet altijd slagen.
Opvallend hierbij is dat de spelers van de Voetbal Academie N.E.C/FC Oss net als de directieleden en de docenten van de samenwerkende
basisscholen juist erg positief waren over een eventuele wisseling van basisschool. Zij gaven aan dit wel te zien zitten, mits er aan een
aantal voorwaarden voldaan werd, deze kunt u verder lezen binnen Hoofdstuk 6: Conclusie.
Ouders daarentegen waren meer terughoudend en wisselde positieve met negatieve antwoorden af. Toch gaven ook zei aan, dat wanneer
de verandering positief is voor het kind zij dit zouden accepteren. Verder bracht het onderzoek naar voren dat voor ouders en spelers van
de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss voornamelijk de betrokkenheid en communicatie kritische succesfactoren zijn. Zonder deze
onderdelen zou een eventuele verandering geen tot weinig kans van slagen hebben. Hoewel veel partijen positief zijn over een
topsportbasisschool.
Dit heeft geleid tot het opstellen van de volgende aanbevelingen richting de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss:
1)
2)
3)
4)
5)

Het daadwerkelijk opzetten van een topsportbasisschool.
Het aanstellen van een vaste contactpersoon binnen dit project (topsportbasisschool).
Het uitwisselen van kennis en informatie met een eventuele topsportbasisschool en de ouders/ verzorgers op daarvoor geplande
momenten.
Persoonlijke aandacht voor spelers en ouders tijdens het proces, en gedurende de schoolperiode.
Verder onderzoek naar de daadwerkelijke vernieuwde trainingstijden en schooltijden en de uiteindelijke tijden van thuiskomst
spelers Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, en deze communiceren naar ouders en kinderen.

Al deze aanbevelingen moeten leiden tot een hogere betrokkenheid tussen de verschillende partijen en een duidelijke en tweezijdige
communicatie. Wat er voor moet zorgen dat eventuele vervolgstappen ten opzichte van dit onderzoek makkelijker te maken zullen worden.
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Summary
The Football Academy N.E.C./FC Oss was orientating about the possibilities to place all the players of the Football Academy N.E.C./FC Oss
on a special school, only for talented players. This idea was researched in this study. It was very important that every involved party could
give his opinion, and that that would result in a objective conclusion about this particular subject. The players has to be priority number one
during this research, and not the interest of the Football Academy N.E.C./FC Oss. For this research This is done by both quantitative and
qualitative research, through interviews and surveys. This enabled a full width information, so it could be compared with each other and the
right conclusion could be drawn from this, a conclusion that is based on different views.
This study focused mainly on the different views on a special school for talented players, by directors, teachers, players from the Football
Academy N.E.C./ FC Oss, and parents of these players. The literature found was the basis for this study, this indicated that changes in the
environment can be difficult, and certainly not always succeed. Remarkable is that the players of Football Academy as the directors and
teachers of the collaborating schools were actually very positive about a possible change in schools. They indicated that they have a
positive feeling about this change, but only if a number of conditions are met, you can read this in Chapter 6: Conclusion.
Parents, however, were more cautious and exchanged positive with negative answers. But they also said that when the change is positive for
their child they would be prepared to accept this. Furthermore the research suggests that parents and players of the Football Academy
N.E.C./ FC Oss mainly see ‘involvement’ and ‘communication’ as the critical success factors within this study. Without these components the
change would not be successful, or would be hard to reach success, even when many parties are positive about a special school for
talented players.
This has led to the following recommendations towards the Football Academy N.E.C./ FC Oss:
1)
2)
3)
4)
5)

Start an elite sport- school.
To appoint one contact within this project.
To exchange of knowledge and information with a potential elite sport - school and the parents/ caretaker on scheduled times.
Personal attention to players and parents during the process, and during the school period.
Further research into effective new training times and school times and final times when the players of the Football Academy
N.E.C./FC Oss are back at their homes, and communicate this to parents and players.

All these recommendations should lead to higher engagement between the various parties and a clear, two-way communication. What has
to ensure that any further steps in relation to this study will be easier to make.

4

Jeroen de Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Afstudeerbegeleider: Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

Inhoudsopgave:
Paginanummer:
1.

Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Probleemstelling
1.2.1 Doelstelling
1.2.2 Vraagstelling
1.2.3 Deelvragen
1.2.3.1 Theoretische deelvragen
1.2.3.2 Empirische deelvragen
1.2.3.3 Analytische deelvragen
1.3 Projectkader
1.3.1 Afbakening onderzoeksgebied
1.4 Onderzoeksmodel
1.5 Verantwoording
1.6 Leeswijzer
1.7 Begrippenlijst

7
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11

2.

Theoretisch kader
2.1 Uitwerking theoretische deelvraag 1
2.2 Uitwerking theoretische deelvraag 2
2.3 Uitwerking theoretische deelvraag 3
2.4 Uitwerking theoretische deelvraag 4
2.5 Conclusie

12
12
15
17
20
22

3.

Methode
3.1 Onderzoekseenheden
3.1.1 Overige onderzoekseenheden
3.2 Onderzoeksopzet
3.2.1 Voordelen (semi- gestructureerd) interviews
3.2.2 Nadelen (semi- gestructureerd) interviews
3.2.3 Voordelen enquêtes
3.2.4 Nadelen enquêtes
3.3 Validiteit en betrouwbaarheid
3.4 Dataverwerking
3.5 Afhankelijke en onafhankelijke variabelen

24
24
25
26
28
28
28
28
29
29
30

4.1 Resultaten interviews spelers Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
4.2 Resultaten interviews basisscholen
4.3 Resultaten enquêtes ouders/ verzorgers

31
31
35
39

4.

Resultaten

5

Jeroen de Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Afstudeerbegeleider: Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

5.

6.

Conclusie
5.1 Empirische deelvragen

44
44

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

45
45
48
48
48
49

Discussie
Koppeling theorie & praktijk
Begrenzing onderzoek
Suggesties voor vervolgonderzoek
Praktische relevantie
Vraagstelling

7.

Aanbevelingen
7.1 Categorie: Veranderingen
7.2 Categorie: Sociaal/ Maatschappelijk

50
50
51

8.

Literatuurlijst

52

6

Jeroen de Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Afstudeerbegeleider: Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

1. Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss. Dit is een gefuseerde regionale jeugdopleiding tussen, zoals de
naam al aangeeft, Betaald Voetbal Organisaties N.E.C. en FC Oss. Deze Voetbal Academie bevindt zich in een multifunctioneel
sportcomplex genaamd ’De Eendracht’. De Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss kent zes jeugdelftallen, respectievelijk de E-Top, D1, C1, C2,
B1 en de A1. Deze teams vertegenwoordigen alle verschillende leeftijden die bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss aanwezig zijn. De
teams waar dit onderzoek zich op richt zijn de E-Top en de D1, omdat deze kinderen zich nog op de basisschool bevinden (10-12 jaar).
Hierin wordt duidelijk wat de carrièrelijn is binnen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, deze loopt van het hoogst haalbare (N.E.C. 1) tot de
jongste spelers in de E- Top:
Figuur 1.1: Tijdslijn Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Duidelijk is te zien dat de lijn loopt vanaf de eerste elftallen tot aan het jongste jeugdelftal (E-top), de reden dat FC Oss 1 onder NEC 1 staat
is omdat zij op een niveau lager acteren in vergelijking met N.E.C. 1. FC Oss 1 speelt namelijk Jupiler league, N.E.C. 1 acteert in de
Eredivisie. Binnen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss staan de volgende doelen centraal (Jacobs, 2012):
“Doelstelling Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
De Voetbal Academie N.E.C./FC Oss heeft als doel jeugdspelers op te leiden tot professionals in het betaalde voetbal, of liever: tot spelers van N.E.C.
Nijmegen en FC Oss. Daarnaast is het ons doel om alle jeugdteams op het hoogste niveau te laten spelen. Naast deze sportieve doelen hebben we ook
andere aandachtspunten. Zo willen we niet alleen de nadruk leggen op voetbaltechnische aspecten, maar ook op medische en mentale aspecten, op de
studie en – heel belangrijk, de jeugdscouting.
Kind staat centraal
We hebben binnen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss een duidelijke visie. Binnen deze visie hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch
klimaat, aan normen en waarden. Het belang van het kind, en diens ontwikkeling, staat bij ons altijd voorop.
Voetbal en studie
We stimuleren spelers om hun studie naast het voetbal af te ronden. De Voetbal Academie N.E.C./FC Oss is een dagopleiding. Niet iedereen haalt het
betaald voetbal, dan is een diploma belangrijk. Ook voor hen die het wel halen, is een opleiding essentieel. Het maakt ze als mens steviger, weerbaarder,
volwassener. Dat kan nooit kwaad als topsporter.”

Binnen dit onderzoeksverslag zullen deze onderdelen nadrukkelijk worden uitgediept. Educatie van de spelers wordt gekoppeld aan het
presteren op topniveau, het voetballen bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Hierover zult u verder geïnformeerd worden binnen de
volgende paragraaf; 1.1 Aanleiding onderzoek.
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1.1 Aanleiding
De aanleiding van dit onderzoek is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss en de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen en in het bijzonder met het Lectoraat ‘Talent’ dat zich binnen deze opleiding bevindt. Deze partijen hebben al
jarenlang een intensieve samenwerking op het gebied van Talentontwikkeling. Nu behelst Talentontwikkeling niet alleen de tactische,
technische en biomechanische aspecten maar ook zeker de psychologische, sociale en maatschappelijke aspecten en vaardigheden van
talenten.
Binnen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss zijn er verschillende leeftijdsgroepen te onderscheiden. Deze zijn weer te verdelen in twee
categorieën, basisschool en middelbare school. Binnen dit onderzoeksrapport zullen de talenten welke zich bevinden op de basisschool
centraal staan. Deze kinderen proberen om topsport, het spelen bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, te combineren met hun
schoolopleiding. Dit blijkt niet altijd gemakkelijk, toch is het belangrijk dat kinderen/spelers zich op beide vlakken kunnen ontwikkelen. Het
motto van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss is daarom ook:
“Wij leiden geen spelers op, wij leiden mensen op!”.
Citaat: Teun Jacobs, Hoofd Opleidingen Voetbal Academie N.E.C./FC Oss (2012)
Binnen het huidige systeem moeten de kinderen eerst onderwijs volgen op de basisschool waarnaar zij vervolgens worden opgehaald om te
gaan trainen bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Dit lijkt voor de kinderen een grote inspanning, dit betekent namelijk dat deze
kinderen na het volgen van onderwijs gelijk moeten gaan trainen en bij thuiskomst nog moeten zorgen dat het schoolwerk op orde is. Om
een optimale combinatie tussen de educatieve kant en de prestatieve kant te kunnen bieden wil de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss graag
starten met een topsportbasisschool. Dit betekent dat de kinderen op een samenwerkende basisschool les krijgen en tevens de ruimte
krijgen om te kunnen trainen bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Kinderen kunnen het huiswerk op de Voetbal Academie N.E.C./FC
Oss maken, waar deze kinderen ook trainen. Dit zou kunnen betekenen dat er een effectievere dagindeling plaatsvindt. Uiteraard is het dan
van belang om te onderzoeken of tossport- onderwijs effect heeft op de sociaal-emotionele eigenschappen als de maatschappelijke
ontwikkeling van het kind. Het kind zou dan namelijk van basisschool moeten wisselen, wat voor een invloed heeft dit? Hoe kijken kinderen
hier tegenaan? Wat vinden de ouders? Er is namelijk weinig bekend over de consequenties die een eventueel stap teweeg brengt! Om
hierover een duidelijk totaalplaatje te creëren moeten verschillende facetten onderzocht worden, het gaat namelijk niet alleen om de
voetballende kwaliteiten van het kind, maar ook om het lerend vermogen en de sociale aspecten. Hiermee wordt bedoeld dat er veel kan
veranderen in de leefwereld van de kinderen als deze uit zijn leefomgeving wordt gehaald.
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1.2 Probleemstelling
1.2.1 Doelstelling
Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen te doen aan de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss over het eventueel opzetten van een
topsportbasisschool en de randvoorwaarden die hierbij van toepassing zijn, door inzichtelijk te krijgen wat de verschillenden meningen
hierover zijn van verschillende partijen.
1.2.2 Vraagstelling
Wat zijn de meningen van de betrokken partijen over eventueel opstarten van een topsportbasisschool?
1.2.3 Deelvragen
1.2.3.1. Theoretische deelvragen:
1. Wat is er al bekend over LOOT onderwijs, en wat is het verschil met regulier onderwijs?
2. Wat is er bekend over topsport- onderwijs op de basisschool?
3. Welke leeftijdskenmerken hebben kinderen van 10-12 jaar op het gebied van studie, morele- maatschappelijke- en
psychosociale- vaardigheden?
4. Welk effect heeft het veranderen van situatie op een kind, en specifiek in de leeftijd van 10-12 jaar
(Bijvoorbeeld: verhuizen of het wisselen van onderwijsinstelling.)
1.2.3.2. Empirische deelvragen
1. Wat vinden de talenten (ervaringsgroep) op de basisscholen van het huidige systeem, les op de basisschool en hierna trainen?
2. Wat zeggen onderwijzers en directie binnen de huidige samenwerkingsscholen (specialisten) van de Voetbal Academie
N.E.C./FC Oss over topsportonderwijs in de leeftijd van 10-12 jaar.
3. Hoe denken ouders over topsportonderwijs op de basisschool voor hun kind?
1.2.3.3. Analytische deelvraag:
1. Heeft het aanstellen van een topsportbasisschool effect op het kind (in de leeftijd van 10-12 jaar)?
2. Zo ja, op welk(e) gebied(en) heeft dit invloed op het kind? En is deze invloed positief, negatief of neutraal?
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1.3 Projectkader
Het kader waarin dit onderzoek zich afspeelt moet nauwkeurig omschreven worden, dit geeft namelijk duidelijkheid in de uit te voeren taken.
Centraal staat om te onderzoeken wat een eventuele verandering teweeg kan brengen bij de talent en van de Voetbal Academie N.E.C./FC
Oss. Verschillende ervaringen, gedachten en gevoelens moeten hieraan bijdragen. Hierbij gaat het dus niet om het onderzoeken van
faciliteiten of het in kaart brengen van de eventuele kosten, dat zou zich in een later stadium af moeten spelen.
1.3.1 Afbakening onderzoeksgebied
Deze onderzoeksscriptie valt onder het onderzoeksgebied ‘Talent’ en specifiek het onderdeel: Talentontwikkeling, door het veranderen van
de dagindeling van de ‘talenten’ hoopt de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss de dag effectiever te maken met meer rust in de avonduren. Dit
zou kunnen door het eventueel oprichten van een topsportbasisschool. Hierdoor verwacht de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss een beter
ritme voor de spelers te creëren, op zowel sportniveau als op sociaal en maatschappelijk vlak. Kinderen krijgen zo immers meer tijd om in
de avond sociale contacten bij te houden.
Als we kijken naar de geografische afbakening van dit onderzoek wordt de standaard richtlijn van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
aangehouden van dertig kilometer buiten Nijmegen. Hierbinnen moet de groep zich dus bevinden om in aanmerking te komen voor een plek
in de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss (daarin kunnen zich uitzonderlijke gevallen bevinden, zoals exceptioneel talent en dergelijke).
1.4 Onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel dat ontwikkeld is voor het onderzoek bij de Voetbal Academie van N.E.C./FC Oss ziet er als volgt uit (Verschuren en
Doorewaard, 2012):
(a) Theoretisch
Theorie:
Wat is er al bekend over LOOT
onderwijs, en wat is het verschil met
regulier onderwijs?
Theorie:
Wat is er binnen de literatuur bekend
over topsport- onderwijs op de
basisschool?

(b) Empirisch

(c) Analytisch

Gewenste situatie:
Topsportschool Voetbal Academie
N.E.C./FC Oss
Aanbevelingen richting
stageorganisatie (Voetbal Academie
N.E.C./FC Oss.)
Feitelijke situatie:
Samenwerkingsverband Voetbal
Academie N.E.C./FC Oss met
basisscholen.

Theorie:
Welke leeftijdskenmerken hebben
kinderen van 10-12 jaar op het gebied
van studie, morele, maatschappelijke
en sociaal-emotionele vaardigheden?
Welke leeftijdskenmerken hebben
Theorie: van 10-12 jaar op het gebied
kinderen
Welk
effect moreleheeft hetmaatschappelijkeveranderen van
van studie,
situatie
op een kind,vaardigheden?
en specifiek in de
en
psychosocialevan 10-12 jaar?
1.5leeftijd
Verantwoording
Bijvoorbeeld:
verhuizen,
wisselen van
schoolde Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jeroen
Afstudeerbegeleider:
enzovoorts. Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
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Dit onderzoek kent een grote relevantie op het gebied van Sport, Gezondheid en Management, steeds vaker zoeken Betaald Voetbal
Organisaties naar mogelijkheden om spelers uit de jeugdopleiding beter te kunnen laten ontplooien. Het effectief en optimaal indelen van de
week kan daarbij een belangrijke rol spelen. Dit zou dan namelijk betekenen dat de training en school bij elkaar minder tijd kosten en dat het
rooster beter wordt aangepast op de kinderen/talenten. Ieder onderzoek dat gedaan wordt valt binnen een kennisteam van de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen, dit onderzoek is geposteerd binnen het kennisteam: Talent, dit kan weer onderverdeeld worden in Talentontwikkeling
en Talentherkenning. Dit onderzoek valt in zijn geheel onder het kennisgebied: Talentontwikkeling.
Door middel van de eventuele effectievere dagindeling kan het talent zich ten volle richten op het trainen en zo optimaal mogelijk belast
worden waardoor de capaciteiten van het talent zich sneller zouden kunnen ontwikkelen. Dat de spelers talentvol zijn is immers al bevestigd,
anders zou er voor hen geen plaats zijn op de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.
Kijkende naar de opleiding: Sport, Gezondheid en Management, is het duidelijke dat ‘Sport’ de grootste gemeenschappelijke component is
binnen dit onderzoek.
1.6 Leeswijzer
Binnen Hoofdstuk 2 zal het theoretische kader besproken worden, dit zal bestaan uit het beantwoorden van de eerder benoemde
theoretische vraagstellingen. Deze zullen voornamelijk gaan over topsportonderwijs voor talenten op verschillende leeftijden. En over de
specifiek gedragskenmerken van kinderen in de leeftijd van de vastgestelde onderzoekspopulatie (talenten Voetbal Academie N.E.C./ FC
Oss in de leeftijd van 10-12 jaar). De vragen zullen daarbij ieder afzonderlijk beantwoord worden en aan het einde van dit hoofdstuk volgt
een conclusie van elke theoretische deelvraag.
In hoofdstuk 3 zal de Methode besproken worden, hierin wordt beschreven op welke manier het onderzoek uitgevoerd zal gaan worden en
welke variabelen centraal staan. Dit is van belang zodat het onderzoek reproduceerbaar is en de validiteit en betrouwbaarheid kunnen
worden getoetst.
Binnen Hoofdstuk 4 zal het onderzoek gestart worden en de resultaten gepubliceerd. Het gaat hierbij om de resultaten die verkregen zijn
door middel van de, uit hoofdstuk 3 eerder genoemde methoden.
1.7 Begrippenlijst
Binnen deze paragraaf worden de belangrijkste en eventuele onduidelijke begrippen binnen dit onderzoek verklaard.
Bilateraal:
Give- and- take:
LOOT:
Benchmark:
Intergemeentelijk:
Sociale kapitaal:
Eredivisie:
Jupiler League:
Cumulatief:

tweezijdig, door beide partijen.
geven en nemen, voor wat hoort wat.
Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport
het vergelijken van producten, processen, prestaties, ontwikkelingen met die van andere organisaties
tussen verschillende gemeente
contacten, vriendenkring, familie, collega’s
Hoogste voetbal- competitie in Nederland
Tweede voetbal- competitie in Nederland
opgetelde waarde
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2. Theoretisch kader:
Binnen dit theoretische kader zullen de verschillende theoretische deelvragen worden uitgewerkt. Dit zal gebeuren aan de hand van reeds
bekende wetenschappelijke literatuur. De volgende theoretische deelvragen zijn opgesteld binnen dit onderzoek:
1.
2.
3.
4.

Wat is er al bekend over LOOT onderwijs, en wat is het verschil met regulier onderwijs?
Wat is er bekend binnen de literatuur over topsport- onderwijs op de basisschool?
Welke leeftijdskenmerken hebben kinderen van 10-12 jaar op het gebied van studie, morele, maatschappelijke en sociaalemotionele vaardigheden?
Welk effect heeft het veranderen van situatie op een kind, en specifiek in de leeftijd van 10-12 jaar?
(Bijvoorbeeld: verhuizen of het wisselen van onderwijsinstelling.)

2.1 Uitwerking theoretische deelvraag 1:
De eerste theoretische deelvraag die behandeld wordt is de volgende:
1.

Wat is er al bekend over LOOT onderwijs, en wat is het verschil met regulier onderwijs?

Om inzicht te kunnen krijgen wat er op dit moment gebeurd op het gebied van topsportonderwijs is LOOT- onderwijs een belangrijke tak om
mee te nemen. Stichting LOOT is namelijk de voorloper op het gebied van onderwijs in combinatie met topsport. Helaas bevinden alle
LOOT- scholen zich op het voortgezet dan wel hoger onderwijs, terwijl dit onderzoek zich volledig concentreert naar de situatie op het
basisonderwijs. Hierbij moet dus goed in acht genomen worden dat resultaten die in de reeds bestaande literatuur gevonden worden over
LOOT- onderwijs niet één op één over te zetten zijn naar het basisonderwijs. Hierbij gaat het namelijk om andere leeftijden en dus andere
leeftijdskenmerken welke niet met elkaar te vergeleken kunnen worden (Eisenstadt,1956).
Om op de eerder genoemde theoretische deelvraag een antwoord te kunnen geven is Stichting LOOT (2012) en het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2009) geraadpleegd, dit Ministerie bepaald welke school zichzelf een LOOT- school mag noemen en
welke eisen hieraan gekoppeld dienen te zijn. Deze scholen moeten aan de volgende minimale eisen voldoen:
-

Op een LOOT school moeten minstens veertig leerlingen ingeschreven zijn, waarvan er per sport dertien leerlingen meetellen.
Hiervan kan op twee situaties worden afgeweken;
 Wanneer er door deze regeling geen LOOT licentie binnen een bepaalde provincie kan worden afgegeven.
Mocht dit het geval zijn dan wordt de licentie verleend aan een school met ten minste tien LOOTleerlingen, hiervan mag maximaal één derde deel dezelfde sport beoefend.
 Of, wanneer een school beschikt over ten minste twintig leerlingen die onderwijs volgen op VMBO niveau,
waarvan maximaal één derde deel dezelfde sport beoefent.

-

Er moet een samenwerkingsverband zijn met ten minste drie sportbonden of sportclubs die op het hoogste landelijke niveau
actief zijn.
Op de school met LOOT- licentie is personeel aanwezig en aanspreekbaar over de afstemming van de werkzaamheden die
verband houden met de LOOT- licentie en dat voorziet in de begeleiding van de LOOT- leerlingen.

-
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De faciliteiten die aanwezig zijn voor de leerlingen verschillende met die van het reguliere onderwijs. Stichting LOOT benoemt de volgende
faciliteiten binnen LOOT- scholen (Stichting LOOT, 2012):
-

Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden;
(Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
Uitstel of vermindering van huiswerk;
Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
Begeleiding van een LOOT- begeleider;
Gespreid examen over twee schooljaren.

Uit deze faciliteiten blijkt dat vooral de flexibiliteit een grote rol speelt op een LOOT- school. Deze scholen kiezen ervoor om zich aan te
passen aan de talenten, hierdoor kunnen deze talenten zich beter kunnen richten op hun topsportcarrière, maar deze gaat zo niet ten koste
van schoolprestaties.
Momenteel bestaan er 29 LOOT- scholen* in Nederland, deze zijn (niet evenredig) verdeeld over de twaalf provincies, zie figuur 2.1. Het
maximum aantal LOOT- scholen is bepaald op 35 (Stichting LOOT, 2012). Uit de eerder benoemde informatie wordt het duidelijk dat
Stichting LOOT, ervoor zorgt dat talenten een grotere mogelijkheid krijgen om zichzelf beter te ontwikkelen. Dit komt door de verscheidene
faciliteiten die zij aan kunnen aanbieden in tegenstelling tot andere middelbare scholen. Hierdoor wordt het onderwijs beter afgestemd op
de wensen en behoeften van het desbetreffende talent. Dit is een zeer belangrijke factor om het talent optimaal te laten presteren (van Zeijl
et. al. , 2004)
Figuur 2.1: Geografische ligging LOOT scholen, Nederland (Stichting LOOT, 2012)

*Hiervan bevinden er zich twee in Almere (Stichting LOOT, 2012).
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Dat het onderwijs op LOOT- scholen niet afdoet aan de schoolprestaties is onder andere te zien in een onderzoek van het Stedelijke
Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) (Verhoeven, 2011) dit is één van de LOOT- scholen in Nederland. Zij werken samen met de Voetbal
Academie N.E.C./ FC Oss en hebben al jaren talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss op hun school. Het SSgN heeft onderzoek
gedaan naar het verschil in studieresultaten tussen reguliere niet- topsporters en topsport leerlingen binnen de eigen school (Verhoeven,
2011). Hierbij gaat het om leerlingen die talentvol zijn volgens de gestelde eisen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2009). De leerlingen van het SSgN scoorde als volgt als het gaat om
slagingspercentages op deze school:
Tabel 2.1: Vergelijking slagingspercentage leerlingen SSgN (Verhoeven, 2011)
2007-2008
Aantal
examenleerlingen

Topsporters 2
4 VMBO

2008-2009

2009-2010

2010-2011

%
geslaagd

Aantal
examenleerlingen

%
geslaagd

Aantal
examenleerlingen

%
geslaagd

Aantal
examenleerlingen

%
geslaagd

100%

5

100%

4

100%

9

78%

Niettopsporters
4 VMBO
Topsporters
5 HAVO

75

99%

63

92%

69

93%

69

99%

14

79%

5

80%

11

73%

5

100%

Niettopsporters
5 Havo
Topsporters
6 VWO

140

93%

98

89%

128

88%

119

93%

4

75%

3

100%

3

100%

2

100%

Niettopsporters
6 VWO

57

93%

70

91%

52

96%

48

90%

Binnen deze tabel zijn een aantal opvallende conclusies te ontdekken, zo blijkt dat in het studiejaar 2007-2008 de topsporters alleen hoger
scoren op het VMBO als het gaat om slagingspercentage. In studiejaar 2008-2009 is het VWO daar bij gekomen en scoren de topsporters
dus alleen lager op het niveau HAVO. Het studiejaar 2009-2010 laat hetzelfde zien als het studiejaar 2008-2009. En in het vorige studiejaar
(2010-2011) scoren de topsporters hoger op zowel HAVO als VWO onderwijs.
Een vast patroon valt hierin dus niet te ontdekken, en het is zeker niet zo dat de topsporters een lager percentage hebben als het gaat om
geslaagde leerlingen. Toch vertekend dit beeld ietwat aangezien de frequentie van het aantal topsporters vele malen lager ligt als bij de
reguliere niet- topsporters, het aantal studenten verschilt hierin dusdanig. Dit is ook de reden dat er vooral gekeken wordt naar de
percentages om de waarden zo eerlijk mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken.
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2.2 Uitwerking theoretische deelvraag 2:
Vervolgens is het belangrijk om er achter te komen wat er momenteel al gebeurd op het gebied van basisonderwijs in combinatie met
topsport, dit kan namelijk verschillen met hetgeen dat Stichting LOOT aanbiedt. De volgende theoretische deelvraag is als volgt
geformuleerd:
2.

Wat is er bekend binnen de literatuur over topsport- onderwijs binnen het basisonderwijs?

Zoals reeds aangegeven richt Stichting LOOT zich alleen op het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, maar hoe maken de talenten op
de basisschool nu dan de combinatie tussen topsport en onderwijs? In Nederland wordt de combinatie tussen school en sport vooral op
bilaterale basis gemaakt, dit betekend dat school en sportclub of bond samen oplossingen zoeken voor het talent/ kind. Onderwijs heeft
namelijk als taak om zo adequaat mogelijk op de persoonlijke ontwikkeling van een kind in te spelen. Dit is een goede start en zorgt zo voor
veel meer mogelijkheden voor het talent, maar optimaal is dit nog niet. Binnen een adviesrapport door de Onderwijsraad, Hoe kan onderwijs
meer betekenen voor jongeren (2004) wordt bevestigd dat het aanbod voor topsportonderwijs gericht op sporttalent in de leeftijd van 4 tot
12 jaar gering is.
Belemmeringen voor het starten van topsportonderwijs voor talent op basisschoolleeftijd zijn de volgende volgens de Onderwijsraad (2004):
-

Geringe expertise in het basisonderwijs
Samenwerking tussen basisschool en sportbond/ sportclub
Financiering
De afstemming op landelijk beleidniveau tussen de verschillende beleidskaders

Het laatste punt is daarbij ook gelijk het meest lastige om te bewerkstelligen omdat dit via de(gemeentelijke en/of landelijke) politiek moet
gaan, het probleem hierbij is dat deze vaak langere tijd nodig heeft om beleid te concretiseren en deze landelijk of regionaal wetsgeldig te
doen zijn.
Als er gekeken wordt naar de samenwerking tussen basisscholen en toptalenten is deze samenwerking het grootst in de gemeente
Rotterdam (Onderwijsraad, 2004). Binnen deze gemeente is de samenwerking tussen basisscholen en (top)sport het meest
geoptimaliseerd. Een reden hiervoor is dat het gemeentelijke beleidskader van Rotterdam zeer nadrukkelijk bezig is met sportieve
initiatieven. Rotterdam wil zichzelf ook duidelijk profileren als een sportieve stad, vandaar ook de slogan “Rotterdam, Sportstad!”(Rotterdam
Topsport, 2012). Dit gebeurt zowel op topsport als op recreatief niveau.
Rotterdam is als gemeente al over langere tijd bezig met het creëren van faciliteiten en het ontwikkelen van talent, en een belangrijk rol hierin
speelt de organisatie Topsport Rotterdam. Om aan te geven wat precies hun rol hierin is valt op te maken uit een stuk van deze organisatie
(Topsport Rotterdam, 2012):
“ Rotterdam Topsport heeft als taak om een zo optimaal mogelijke (top)sportinfrastructuur te creëren. Een adequate begeleidings- en adviesstructuur is
daar onderdeel van. Daarnaast dienen voldoende faciliteiten en voorzieningen aan topsportverenigingen, topsporters en talenten aangeboden te worden.
Talentscouts en een programma voor talentherkenning en -ontwikkeling dienen worden hiervoor ingezet. De ondersteuning van topsportverenigingen
(vanaf 1997) en talentontwikkeling (vanaf 2004) zijn tot nu toe steeds los van elkaar aangepakt. Omdat Rotterdam Topsport streeft naar meer samenhang
tussen haar producten, maar ook door specifieke ontwikkelingen bij zowel de verenigingen als het jeugdbeleid, worden deze twee belangrijke producten
nu samen genomen. Topsportverenigingen en talenten hebben elkaar nodig. Verenigingen hebben voortdurend behoefte aan nieuw talent en talenten
kunnen zich het best ontplooien bij verenigingen die op hoog niveau acteren en de bijbehorende faciliteiten hebben. “
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Doordat de stad Rotterdam dit zo belangrijk vind en zij een geschikte partner hebben om mee te werken (Topsport Rotterdam), beginnen zij
al vroeg met het ontwikkelen van talent, dit gebeurt dus al op het basisonderwijs. Nu is het nog belangrijk om te weten wat zij dan precies
doen dat andere gemeenten of steden niet kunnen/willen doen. Een andere belangrijke partner is Topsport – Onderwijs Platform, dit is een
onderdeel van het Olympische Netwerk Rotterdam. Ook zij streven erna om de combinatie tussen topsport en onderwijs zo optimaal
mogelijk te maken. Feitelijk doen zij hetzelfde als Stichting LOOT alleen puur gericht op de stad Rotterdam. En werken zij als een van de
weinige ook samen met basisscholen.
Daarbij is er een samenwerkingsverband tussen Rotterdam Topsport, het Olympisch Netwerk Rotterdam en een groot aantal Rotterdamse
onderwijsinstellingen. Zij streven ernaar de combinatie ‘topsport en onderwijs’ zo soepel mogelijk te laten verlopen. De faciliteiten die zij
hiervoor bieden zijn de volgende (Topsport Rotterdam, 2012):
-

Keuze in het volgen van een lesprogramma, binnen de mogelijkheden van de betreffende onderwijsinstelling, die rekening houdt
met de carrière van het talent. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen, wedstrijden, enzovoorts.
Toetsmomenten plannen op een geschikt moment voor het talent, en waar nodig kan deze toets aangepast worden voor het
talent.
Extra studiebegeleiding

Toch gebeurd ook dit meer op het voortgezet onderwijs dan binnen het basisonderwijs (Topsport Rotterdam, 2012). Dit komt voornamelijk
omdat het belang hiervan, topsport combineren op de basisschool, zeer waarschijnlijk niet groot genoeg is. Daarbij moet gedacht worden
aan de grote van de doelgroep, deze is vrij smal en dus is hiervoor weinig animo.
Hier zijn duidelijk veel overeenkomsten te vinden tussen de faciliteiten van Stichting LOOT, en de faciliteiten die hier worden aangeboden
door de samenwerkende Rotterdamse partners (Rotterdam Topsport en Olympisch Netwerk Rotterdam). Maar ook de samenwerking die in
Rotterdam plaatsvindt, is grotendeels op bilaterale basis, alleen zijn de afspraken en faciliteiten dusdanig goed geregeld dus hierin meer
structuur zit in vergelijking met andere gemeenten. En hier wordt ook meer de aandacht gericht op het voorgezet onderwijs dan het
basisonderwijs.
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2.3 Uitwerking theoretische deelvraag 3:
Nu er meer bekend is over de faciliteiten van topsportonderwijs kan er verder gekeken worden naar de onderzoeksgroep. Dit zijn de al
eerder genoemde jeugdspelers van basisschoolleeftijd (10 - 12 jaar) op de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Het is belangrijk om te weten
over welke vaardigheden deze kinderen kunnen en moeten beschikken op de vastgestelde leeftijd. De volgende deelvraag luidt daarom als
volgt:
3.

Welke leeftijdskenmerken hebben kinderen van 10-12 jaar op het gebied van studie, morele- maatschappelijke- en
psychosociale- vaardigheden?

Deze vraag is belangrijk om te kunnen beantwoorden, om zo inzicht te verkrijgen door wie een 10- 12 jarige zich laten beïnvloeden, wat zij
belangrijk vinden op het gebied van school en sport, welke vaardigheden zij hebben/over moeten beschikken, en wat de specifieke
kenmerken zijn voor die leeftijd. Als we dit namelijk weten dan kan de situatie op de kinderen zo specifiek mogelijk worden aangepast zodat
deze aansluit bij wat het kind/ talent nodig heeft.
Volgens Westenberg (2008) doorlopen tieners vier verschillende stadiums binnen psychosociaal gedrag:
1)
2)
3)
4)

8-11 jaar: Impulsief, afhankelijk en volgzaam; goed corrigeerbaar, heeft leiding nodig.
10-12 jaar: zelfbeschermend: bewust van de eigen persoon, wil zichzelf redden, kiest bewust uit eigenbelang.
12-16jaar: conformistisch, past zich aan de groep aan, sociaal wenselijk gedrag, verwacht wat terug uit relaties.
16-25 jaar: zelfbewust; bewust van eigen, unieke identiteit, hecht aan persoonlijke relaties, oprecht, is tolerant.

De kinderen/ talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss die centraal staan binnen dit onderzoek kunnen dus in de tweede groep
geplaatst worden, dit is namelijk de leeftijd van 10-12 jaar. Hier worden de termen: zelfbeschermend en eigenbelang genoemd. Dit is zeer
belangrijk om te weten zodat hier rekening meer kan worden gehouden tijdens het onderzoek (u kunt daarbij denken aan het interviewen
van deze kinderen/ talenten).
Ook als het gaat om sociale vaardigheden en de morele aspecten ontwikkeld een kind zich en zijn er verschillende stadiums te herkennen
(Piaget, 1932), (Kohlberg, 1958, 1973). Hierin gaat het om de ontwikkeling van het kind bij het maken van verschillende keuzes en de reactie
hierop. Piaget (1932) onderscheidt hierbij de volgende stadiums:
1) Transitionele stadium: interacties met andere kinderen staan centraal, groepsdynamiek is belangrijk zij bepalen de regels, het
ontwikkelen van perspectief bekijken van een onderwerp, zijn coöperatief en worden steeds meer autonoom.
2) Stadium van autonome moraliteit: rond de leeftijd van 11, 12 jaar. Dit valt dus binnen de onderzoeksgroep van de Voetbal
Academie N.E.C./FC Oss. Autoriteiten worden niet meer klakkeloos gevolgd als het gaat om het maken van een morele
beslissing. Regels worden herkend als een product die door de samenleving wordt opgelegd maar ook veranderd kunnen
worden. Centraal staat eerlijkheid en gelijkheid als het gaat om het uitvoeren van regels. Een eventuele straf moet passen bij de
daad.
3) De kwaliteit van de sociale samenleving en omgang is belangrijker dan de kwantiteit hiervan.
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Rond de leeftijd van 10-11 jaar ondergaan kinderen een verandering in hun denkwijze op het gebied van het moraal denkvermogen.
Jongere kinderen baseren morele keuzes vooral op consequenties tussen goed of fout. Oudere kinderen baseren hun keuzes steeds meer
op de intenties die erachter liggen. Bijvoorbeeld, als een jong kind hoort over een kind dat zijn moeder probeert te helpen en daarbij per
ongeluk vijftien kopjes breekt, en een ander kind dat tijdens het stelen van een koekje één kopje breekt, zal een jong kind denken dat
degene die er één kapot maakte tijdens het stelen van het koekje het minder erg had gedaan in vergelijking met degene die zijn moeder
wilde helpen. Het jonge kind kijkt daarbij dus vooral naar de schade oftewel de consequentie en vergeet daarbij het motief van de kinderen
(Crain, 1985). Dit begint zich te ontwikkelen rond het tiende levensjaar, het verschil is morele actie en consequenties kan beter gemaakt
worden. Dit kan belangrijk zijn binnen het onderzoek bij de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.
Kohlberg (1958, 1973) stadia’s zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op de stadiums van Piaget (1932), hij maakt alleen onderscheidt in
zes verschillende stadiums, waarin een aantal kleine nuances verborgen zitten. Als het gaat om de sociale en morele aanpassingen van
kinderen van 10-12 jaar geeft Kohlman (1958, 1973) wel duidelijk aan de deze kinderen vooral werken volgens het give – and – take
principe, dit betekend dat zij uitgaan van geven en nemen, oftewel voor wat hoort wat. Deze karaktertrek wordt minder naarmate het kind
ouder wordt, daarna wordt makkelijker de link gelegd tussen gebeurtenissen en begint intentie een rol te spelen (zie voorbeeld Crain, 1985).
Verder erkent Piaget (1932) nog vier verschillende stadium van cognitieve ontwikkeling bij jonge kinderen. Vooral de laatste twee stadiums
zijn binnen dit onderzoek van belang deze zijn als volgt benoemd:

-

Stadium 3. Concreet operationele stadium (7 tot 12 jaar)
Logisch redeneren wordt ontwikkeld
Conservatieconcept wordt ontwikkeld
Systematisch denken blijft moeilijk

-

Stadium 4. Formeel operationele stadium (12+ jaar)
Abstract denken wordt ontwikkeld
Hypothetisch redeneren wordt ontwikkeld (welke consequentie heeft een actie, wat als?)
Stadium wordt niet door iedereen bereikt is dus niet universeel.

Hierin valt af te lezen dat binnen stadium drie (Concreet operationele stadium) kinderen beginnen met logisch redenen, zij kunnen dus beter
verbanden leggen en kijken naar de achterliggende gedachte van een handeling of verandering. Dit is belangrijk aangezien een kind bij een
verplaatsing van school ook verder moet kunnen kijken dan alleen de verandering maar ook moet inzien waarom de keuze wordt gemaakt.
Binnen het vierde stadium (formeel operationele stadium) wordt duidelijk aangegeven dat niet iedereen dit kan bereiken, deze fase kan net
binnen de basisschoolleeftijd vallen.
Verder kunnen we ook op het gebied van sport een categorisatie maken voor kinderen/ talenten. Hierin gaat het om verschillende fases die
kinderen doorlopen bij het beoefenen van een sport (Cotê, 1999) (Bloom, 1985).
-

Sampling years,
6-13 jaar.
Specializing years, 13-15 jaar.
Investment years, 15+ jaar.
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De doelgroep van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss valt dus, als we kijken naar de stadiums die Cotê (1999) beschrijft, binnen de
‘sampling years’ van een kind/ talent. Dit is tamelijk opvallend aangezien de spelers die voetballen bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
een duidelijk keuze hebben gemaakt voor het ontwikkelen in voetballend opzicht, en lijken al meer te gaan richting de ‘specializing years´.
Maar ook dit wordt door Cotê (1999) behandeld, hij geeft aan dat ouders van ‘elite athletes’, oftewel huidige topsporters, ook hun kinderen in
de begin jaren aanmoedigen en het plezier in sporten laten ervaren.
Kenmerken van de ‘sampling years’ zijn; ouders steunen het kind bij het kiezen van een sport, aanname is dat kinderen binnen deze periode
vooral plezier en spanning beleven door middel van sport (Cotê, 1999 ).

19

Jeroen de Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Afstudeerbegeleider: Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

2.4 Uitwerking theoretische deelvraag 4:
De laatste theoretische deelvraag die centraal staat gaat over het wisselen van school en vooral of deze gebeurtenis effect heeft op een
kind. Deze theoretische deelvraag is als volgt geformuleerd:
4.

Welk effect heeft het veranderen van situatie op een kind en specifiek in de leeftijd van 10-12 jaar?
(Bijvoorbeeld: verhuizen of het wisselen van onderwijsinstelling.)

Als de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, kinderen/ talenten op een samenwerkende topsport basisschool willen plaatsen is het belangrijk
om de effecten van deze verandering vooraf duidelijk te hebben. Dit is cruciaal zodat er ten eerste gekeken kan worden of er enig effect te
meten is, en als dit het geval is dan is het belangrijk voor de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss om hier zo goed mogelijk op in te kunnen
spelen zodat eventuele negatieve effecten geminimaliseerd kunnen worden.
Allereerst zal er ingegaan worden op het effect van verhuizen op een kind, en de daaruit voortvloeiende verandering van schoollocatie.
Eerder onderzoek uit de Verenigde Staten laat zien dat verhuizen in combinatie met het veranderen van school een negatieve invloed heeft
op de schoolprestaties van het kind (Hagan, MacMillan en Wheaton, 1996). En dat deze negatieve verandering toeneemt wanneer de
ouders weinig betrokkenheid kennen ten opzichte hun kind na de verhuizing. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zij zelf bezig zijn met de
verhuizing of nieuwe sociale contacten op moeten doen (Vermeij en Dronkers, 2001). Deze betrokkenheid is erg belangrijk te noemen, dit
kan namelijk het verschil maken tussen een positief effect van de verhuizing of een negatief effect.
Ook kan er sprake zijn van isolatie in sociale zin of dat een kind wordt buitengesloten in de nieuwe omgeving. Hierdoor is de kans of
asociaal gedrag of zelfs crimineel gedrag groter dan normaal (Pettit, 2004). Coleman (1988) noemt het geïsoleerd raken als een gevolg van
het verlies van het sociale kapitaal die het kind achter heeft moeten laten. Hiermee wordt bedoeld dat hij zijn vaste omgeving, vrienden en
kennissen verliest. De bovengenoemde resultaten zijn vanzelfsprekend negatief, en is een bevestiging van de onderzoeken die gedaan zijn
in de Verenigde Staten (Hagan, MacMillan en Wheaton, 1996) waar verhuizen ook als een negatieve invloed op dan wel de schoolprestaties
dan wel in het sociaal opzicht teweeg bracht.
Maar er zijn ook voorbeelden van positieve verandering, zo kan het zijn dat de nieuwe school betere afstemming kan brengen voor de
leermogelijkheden van het kind (Swanson & Schneider, 1990). Juist in het geval van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss kan dit een
belangrijk onderdeel zijn, een belangrijke reden is namelijk om het programma zo optimaal mogelijk op het kind/talent af te stemmen zodat
dit kind/talent de kans krijgt om zich ten volle te kunnen richten op het voetballen bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Het kind staat
namelijk centraal en niet alleen op het voetballende vlak maar ook als mens, zoals eerder bleek in het citaat van Teun Jacobs (2012). Maar
ook kan het kind verschillende contacten opdoen of de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen (Swanson & Schneider, 1990), doordat zich
een nieuwe situatie voordoet krijgt het kind de kans om zich in sociaal opzicht te verbreden hij begint als het ware met een schone lei. Dit is
in feiten het tegenovergestelde van eerder onderzoek door Pettit (2004) waarin dezelfde factoren als negatief werden aangeduid.
Ook eerder onderzoek in Nederland over dit onderwerp gaf aan dat een intergemeentelijke verhuizing geen negatief effect behoeft te
hebben (Fischer, de Graaf & van der Togt, 2004). Hierin werd zelfs een positief effect gemeten als het gaat op behaalde diploma’s op het
hoogste niveau. Kinderen die voor het zestiende levensjaar een intergemeentelijke verhuizing meemaken, halen vaker een diploma op het
hoger onderwijs. Wel kan een kanttekening gezet worden bij deze resultaten aangezien deze alleen werden vergaard middels data waar
afgedwongen verhuizingen in mindere mate aanwezig waren, daarin kan het gaan om verhuizing door financiële problemen of wegens een
scheiding dit kan een ander effect op het kind geven (Fischer, de Graaf & van der Togt, 2004).

20

Jeroen de Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Afstudeerbegeleider: Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

Als er gekeken wordt naar de leeftijd die de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss hebben in vergelijking met de reeds
beschikbare literatuur kan hier niet zeer specifiek iets over gezegd worden. Wel wordt aangegeven dat als kinderen aan het begin van de
middelbare school verhuizen dit een positief effect geeft op de lange termijn. Het begin van de middelbare school begint ongeveer op de
leeftijd van 10 tot en met 12 jaar, dit zou net binnen de onderzoeksgroep passen. Vind de verhuizing plaats aan het einde van de
middelbare school, dan is er geen meetbaar positief effect te herkennen, terwijl de kans op een negatief effect alleen maar groeit. (Swanson
& Schneider, 1990).
Maar als er zo specifiek mogelijk wordt gekeken naar de theoretische deelvraag dan is er binnen dit onderzoek geen sprake van een
verhuizing van woonlocatie maar een verhuizing van onderwijslocatie. Dit kan een verschil opleveren aangezien het talent niet uit zijn
woonomgeving wordt gehaald, waardoor de sociale contacten van het talent in stand blijven en er dus in mindere mate sprake is van
verliezen van sociaal kapitaal (Coleman, 1988). Dit is een cruciaal punt op basis van de gevonden literatuur.
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2.5 Conclusie:
Binnen deze paragraaf zal voor alle theoretische deelvragen een korte conclusie geformuleerd worden. Hierin wordt een antwoord gegeven
op de eerder ontwikkelde en uitgewerkte deelvragen.
Conclusie theoretische deelvraag 1: Wat is er al bekend over LOOT onderwijs, en wat is het verschil met regulier onderwijs?
Concluderend kan er gesteld worden dat het grote verschil tussen LOOT- onderwijs en regulier onderwijs ligt in de flexibiliteit van de school.
Het talent krijgt meer kansen om te trainen en zich te richten op zijn/haar sport. De stichting LOOT probeert een zo geschikt mogelijke
schoolomgeving te creëren welke is aangepast op het talent, dit doen zij door andere faciliteiten aan te bieden welke een reguliere
middelbare school niet kan aanbieden. Het talent krijgt zo de kans om zowel school af te sluiten als zich te richten op het ontwikkelen van de
sportspecifieke vaardigheden. Deze deelvraag zal voornamelijk gezien moeten worden als een ‘benchmark’. LOOT- onderwijs is, zoals
eerder aangegeven, alleen beschikbaar voor de middelbare scholen in Nederland. Daarbij kan deze informatie wel een gebruikt worden als
het gaat om de reeds bestaande kennis over topsport onderwijs, zodat dit kan worden gebruikt als het gaat om topsportonderwijs op de
basisschool.
Conclusie theoretische deelvraag 2: Wat is er bekend over topsport- onderwijs op de basisschool?
Over de combinatie van basisonderwijs en topsport in relatief weinig bekend, hetgeen dat bekend is geeft juist aan waarom het vrijwel niet
gedaan wordt en brengt alleen belemmeringen naar voren. Daarbij wordt er wel verwezen naar de samenwerking die van toepassing is in
de stad Rotterdam, maar als de faciliteiten die geboden worden door de verschillende instanties (Rotterdam) vergeleken worden met de
faciliteiten die geboden worden door Stichting LOOT valt daar weinig verschil in te ontdekken. Een aanname die gemaakt kan worden is dat
de constructie in Rotterdam het daar kan faciliteren omdat de regionale politiek het initiatief steunt en de gemeente wil uitstralen dat
Rotterdam een stad van de sport is. Dit maakt eventuele beleidsissues waar Rotterdam Topsport of Topsport – Onderwijs Platform
Rotterdam mee zitten, makkelijker te behandelen door steun van de politiek. Zo wordt een van de eerder aangegeven belemmeringen al
ontkracht. Toch wordt ook hier meer aandacht gehecht aan onderwijs aan het voortgezet onderwijs, en blijft de samenwerking op het
basisonderwijs op bilaterale basis.
Conclusie theoretische deelvraag 3: Welke leeftijdskenmerken hebben kinderen van 10-12 jaar op het gebied van studie, morele,
maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden?
Binnen de uitwerking van deze theoretische deelvraag zijn een aantal verschillende aspecten naar boven gekomen. Het gaat hierbij om de
psychosociale ontwikkeling van een kind waarmee de cognitieve en de morele ontwikkeling ook betrekking op heeft, maar ook de sportieve
ontwikkeling en de ontwikkeling op het gebied van de sociale vaardigheden. Duidelijk is dat de verschillende vaardigheden in de leeftijden
van 10-13 erg ontwikkelen. Zo beginnen kinderen in deze leeftijd nauwkeuriger na te denken over intenties van een persoon en over
consequenties die een bepaalde actie of handeling heeft. Ook zijn zij als we kijken naar de maatschappelijke factoren wat minder
beïnvloedbaar door ouders en gaat groepsdynamiek een rol spelen, overigens blijven ouders nog wel de belangrijkste factor als het gaat
om keuzes maken maar het kind zal ook meer beïnvloed worden door andere eerdergenoemde variabelen. Dit zijn grote verandering als het
gaat om de denkwijze en de belevenis van een kind. Factoren waar zeker rekening mee gehouden moet worden bij eventuele
veranderingen in de omgeving van het kind.
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Conclusie theoretische deelvraag 4: Welk effect heeft het veranderen van situatie op een kind, en specifiek in de leeftijd van 10-12 jaar
(bijvoorbeeld: verhuizen, wisselen van school enzovoorts).
Het is erg belangrijk om goed onderscheidt te maken tussen de verschillende specifieke situaties, binnen dit onderzoek zal het gaan om de
talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss in de leeftijd van 10-12 jaar, die wellicht van school veranderen. Dit brengt niet hetzelfde
teweeg als het verhuizen van woonlocatie aangezien andere sociale contacten binnen de woonplaats in takt blijven. Wel is het heel duidelijk
dat ouders een belangrijke rol spelen bij het effect dat een verandering, als een verhuizing, teweeg kan brengen bij het kind. De aandacht
die zij wel of niet aan een kind spenderen heeft directe invloed op het effect van de verandering. Ook blijkt het sociale kapitaal van een kind
een belangrijke pijler te zijn, als een kind dit verliest kan dit een nadrukkelijk negatief effect hebben op een kind.
Verder kan er niet bij voorbaat gezegd worden dat een verhuizing of verandering standaard een negatief effect laat zien bij kinderen, dit is
namelijk per onderzoek, gebied, en zelf land verschillend.

Hypothese:
De verschillende literatuur geeft een wisselende mening over veranderingen bij kinderen in de leeftijd van 10- 12 jaar. Hierin is over het
specifieke onderwerp niets tot weinig bekend. Na het bestuderen van de verschillende inzichten met betrekking tot dit onderwerp is de
volgende hypothese gevormd:
‘Op basis van de beschikbare literatuur is de hypothese met betrekking tot dit onderzoek gematigd positief over het starten van een
topsportbasisschool, dit zou moeten leiden tot een grotere ontwikkeling van het kind, de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss.
Daartegenover staat een zeer waarschijnlijke angst voor veranderingen bij de spelers van de Voetbal Academie N.E.C/FC Oss, met
betrekking tot het ‘kwijtraken’ van vrienden bij het wisselen van school.’
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3. Methode
Binnen dit hoofdstuk zal de procedure en de methoden van onderzoek worden uitgewerkt, dit is belangrijk zodat het onderzoek
reproduceerbaar is zodat uitkomsten kunnen worden gecontroleerd. Daarbij maakt het dit onderzoek valide en betrouwbaar. De volgende
empirische deelvragen zijn binnen dit onderzoek te onderscheiden:
1.
2.
3.

Wat vinden de talenten (ervaringsgroep) op samenwerkingsscholen van het huidige systeem, les op de basisschool en hierna
trainen?
Wat zeggen onderwijzers en directie binnen de huidige samenwerkingsscholen van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
(specialisten) over topsportonderwijs in de leeftijd van 10-12 jaar.
Hoe denken ouders over topsportonderwijs op de basisschool voor hun kind?

Dit onderzoek valt onder de noemer: praktijkgericht onderzoek. Dit betekent dat het probleem zich voordoet binnen de praktijkorganisatie
oftewel de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss. Hierbij gaat het om het eerder omschreven probleem.
Het onderzoek is een explorerend onderzoek dit is een vorm van empirisch onderzoek, centraal hierin staat het onderzoeken van een object.
Vaak is dit een verschijnsel of fenomeen dat al wel bekend is binnen een organisatie maar waarvan nog veel onduidelijkheden te benoemen
zijn. Binnen explorerend onderzoek wordt er vaak uit uitgegaan van een bepaald vermoeden. Ook kan dit onderzoek geplaatst worden
onder de noemer: descriptief onderzoek, deze is niet gericht op een eventuele hypothesevorming of theorie ontwikkeling maar beperkt zich
tot een antwoord geven op de vraagstelling met als spitspunt neutraliteit en objectiviteit. Het gaat hierbij om de situatie te beschrijven zoals
deze daadwerkelijk is, zonder enige voorkeur voor de uitkomst.
3.1 Onderzoekseenheden:
Binnen dit onderzoek worden alle spelers vanuit de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss geselecteerd die nog het basisonderwijs volgen. Alle
spelers zijn van het mannelijke geslacht, en komen allen uit de omgeving Nijmegen (straal van 30 kilometer). Hierbij kan er onderscheid
gemaakt worden tussen de volgende groepen:
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss D1, 22 spelers (20 veldspelers en 2 keepers)
Er zijn twaalf, tweede jaar D1- Pupillen hiervan zitten er negen op de middelbare school en drie op de basisschool. Van deze drie
basisschoolkinderen zit er één op samenwerkingsbasisschool. De andere twee kinderen mogen twee keer in de week meetrainen, de
andere training missen zij, en trainen hierdoor dus vier keer per week in plaats van vijf keer per week.
De tien eerste jaar D1- Pupillen trainen vier keer in de week, deze zitten alle tien op de basisschool. Hiervan zitten er zeven in Nijmegen op
een samenwerkingsschool. Drie zitten er op een eigen school en trainen drie keer met de D1 groep, en een maal met de E- Top.
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Binnen tabel 3.1 staan alle spelers van de D1- Pupillen en E- Top gecategoriseerd naar waar zij naar school gaan, zo wordt het duidelijk dat
er momenteel 28 basisschoolleerlingen zin, en de verdeling tussen reguliere basisschool de huidige samenwerkingsbasisschool.
Tabel 3.1: Overzicht D- Pupillen en E- Top, Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
2e Jaar D1Pupillen

1e Jaar, D1Pupillen

2e Jaar, E- Top

1e Jaar, E- Top

Totaal

Middelbare school
Reguliere basisschool
Samenwerkingsbasisschool

9
2
1

3
7

11

4

9
20
8

Totaal

12

10

11

4

Momenteel heeft de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss te maken met tien basisscholen, hiervan hebben zij met vier een
samenwerkingverband, met de andere zes basisscholen maken zij aparte afspraken.
De twee teams van de Voetbal academie N.E.C./FC Oss hebben beide verschillende trainingstijden en dagen:
Trainingstijden Voetbal Academie N.E.C./FC Oss D1: 13 spelers, op basisonderwijs.
Dinsdag
: 14:30 tot 16:00
Woensdag
: 14.30 tot 16:00
Donderdag
: 14:30 tot 15:45
E- Top, 15 spelers (13 veldspelers en 2 keepers)
De E- Top telt vijftien kinderen hiervan zijn er elf 2e jaar E- Pupillen en vier 1e jaar E- Pupillen spelers. Deze kinderen zitten allen op een eigen
basisschool en trainen drie keer in de week om 17:15.
Trainingstijden Voetbal Academie N.E.C./FC Oss E- Top:
Maandag:
:17:15 tot 18:30
Donderdag:
:17:15 tot 18:30
Vrijdag:
:17:15 tot 18:30
3.1.1: Overige onderzoekseenheden
De ouders/ verzorgers van de talenten zullen ook als onderzoekgroep meegenomen worden, deze keuze is gemaakt omdat na uitwerking
van de theoretische deelvragen is gebleken dat zij nog een grote invloed op de kinderen hebben bij het maken van de keuzes. Ook is het
van belang om te weten hoe betrokken deze ouders/ verzorgers zijn bij het kind. Dit betekent dus dat van alle 28 kinderen de ouders
benaderd zullen worden om mee te werken aan dit onderzoek, de methode hiervoor is te vinden in de volgende paragraaf (3.2; Soorten
onderzoek).
Verdere onderzoekseenheden zullen de onderwijzers van de basisschool zijn en de directieleden, deze zijn namelijk deskundig op het
gebied van onderwijs. Van elke school zal één directielid en één onderwijzer benaderd worden, dit zal neerkomen op circa twintig interviews
aangezien de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss te maken heeft met tien verschillende basisscholen.
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Met de volgende tien basisscholen werkt de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss momenteel samen:
-

NSV II
Sint Nicolaas
De Hazensprong
Het Talent
Martinus van Beek

, te Nijmegen
, te Nijmegen
, te Nijmegen
, te Lent
, te Nijmegen

-

De Wingerd
Het Kleurrijk
De Klimop
De Appelhof
Prins Mauritsschool

, te Cuijk
, te Nijmegen
, te Wilbertoord
, te Druten
, te Tiel

De talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss in de leeftijd van de D- Pupillen, zitten allemaal verspreid over deze tien basisscholen
in de regio Nijmegen, van deze tien scholen zijn de: NSV II, Martinus van Beek, Hazensprong, Sint Nicolaas samenwerkingsscholen van de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss en de andere zes basisscholen hebben aparte afspraken, dit is wel degelijk anders, dit betekent dat zij
wat minder mogelijkheden hebben om te trainen en om vrij te krijgen voor bepaalde activiteiten.
De talenten van de E- top zitten allen op een eigen basisschool.
3.2 Onderzoeksopzet:
Er zal een verdeling worden gemaakt tussen desk research en field research. Hierbij zullen ook alle onderzoeksmethoden beschreven
worden die worden gebruikt.
3.2.1 Desk research:
Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee soorten onderzoek, deze zijn te verdelen in desk research en field research. Voor de
theoretische deelvragen is er gebruik gemaakt van desk research, hierbij gaat het namelijk om uit te zoeken wat er bekend is in de
bestaande literatuur over de geformuleerde theoretische deelvragen.
De zoekmachines die voor het vinden dan deze literatuur zijn gebruikt zijn: ScienceDirect, HANQuest, HBO Kennisbank en Google Scholar
(wetenschappelijk zoeken). Binnen deze zoekmachines zijn de volgende zoektermen gebruikt:
-

Effect van schoolverandering op een kind
Effect van veranderen omgeving op een kind
Eigenschappen kinderen 10-12 jaar
Ontwikkeling kinderen 10-12 jaar
LOOT- onderwijs (basisschool)
topsportonderwijs basisschool
Sociale vaardigheden kinderen 10-12 jaar

-

Welke invloed heeft verhuizen op een kind
Leeftijd 10-12 jaar in combinatie met topsport
Overgang regulier onderwijs naar topsport onderwijs
Cognitieve ontwikkeling kinderen 10-12 jaar
Psychosociale ontwikkeling kinderen 10-12 jaar
Sampling years sport
Development talent in Young people

Verder is er gezocht naar de verschillende auteurs die via de betreffende wetenschappelijke artikelen zijn gevonden, deze zijn te vinden in
de literatuurlijst.
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Voor het vervolg van het onderzoek is field research toegepast via deze methode zijn de empirische deelvragen beantwoord.
Om de empirische deelvragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk om de onderzoeksmethode helder te hebben, bij elke empirische
deelvraag is het mogelijk om een ander meetinstrument toe te passen. De eerste empirische deelvraag is als volgt geformuleerd:
1.

Wat vinden de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss (ervaringsgroep) op samenwerkingsscholen van het huidige
systeem, les op de basisschool en hierna trainen?

De onderzoeksmethode die gebruikt is bij het beantwoorden van deze empirische deelvraag zijn: interviews. Dit valt onder kwalitatief
onderzoek. Dit interview is semi- gestructureerd ontworpen, om zo de kinderen wel in de richting van het onderwerp te begeleiden. Het was
belangrijk dat de kinderen/ talenten de vragen die zij krijgen ook daadwerkelijk snapten, en dat de kinderen geen sociaal wenselijke
antwoorden gaven, vandaar dat de interviews individueel plats hebben gevonden. Er is voor gekozen om het interview te houden op
trainingscomplex ‘De Eendracht’ de thuishaven van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Om zo een vertrouwde omgeving te creëren voor
de kinderen/ talenten.
De uitnodiging voor dit interview is verstuurd middels een persoonlijk email richting alle spelers/ ouders/ verzorgers. Dit is gebeurd via het
profiel van Hoofd jeugdopleiding van de Voetbal Academie N.EC./FC Oss, Teun Jacobs. Om zo kenbaar te maken dat dit een initiatief was
vanuit de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Het interview bestond uit open vragen, waarbij geïnterviewden de mogelijkheid hadden om zelf
hun verhaal te doen, de interviewer had hierin een begeleidende rol en moest ervoor zorgen dat het interview binnen het kader van het
onderzoek bleef (semi- gestructureerd). De duur van het interview was ongeveer 30 minuten per speler, dit werd ingepland voor of na de
training van de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Dit projectkader is al eerder omschreven binnen Hoofdstuk 1. Inleiding,
paragraaf 1.3; Projectkader (pag.4).
Nadat de ervaringsdeskundige aan bod waren geweest kon er verder gekeken worden naar de specialisten op het betreffende vakgebied,
de tweede empirische deelvraag is als volgt geformuleerd:
2.

Wat zeggen onderwijzers en directie binnen de huidige samenwerkingsscholen van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
(specialisten) over topsportonderwijs in de leeftijd van 10-12 jaar.

De onderzoeksmethode die bij deze empirische deelvraag gebruikt werd waren wederom: interviews. Ook dit viel weer onder kwalitatief
onderzoek. Deze onderzoeksgroep beschikte over de meeste kennis binnen het vakgebied ‘onderwijs’. Om de meeste informatie te kunnen
verzamelen is ook hier gekozen voor een open interview, belangrijk is dat zij zoveel mogelijk kennis/ informatie konden overbrengen. Een
vragenlijst/ enquête zou limiterend kunnen werken, omdat er zo een kans is dat de bron niet volledig benut kan worden waardoor er
belangrijke informatie verloren kon gaan. Het interview heeft semi- gestructureerd plaatsgevonden en werd gestuurd binnen het onderwerp
maar er was ruimte om af te wijken indien de informatie die gegeven wordt van dien aard was dat deze relevant kon zijn voor het onderzoek.
De duur van het interview bedroeg ongeveer één uur per persoon, en werd gehouden op de betrokken basisschool of op ‘de Eendracht’.
Momenteel heeft de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss te maken met tien basisscholen. Zoals eerder aangegeven binnen paragraaf 3.1;
onderzoeksgroep (p.23, 24). Alle tien deze basisscholen werden benaderd om daar interviews af te nemen met één directielid en/of één
onderwijzer van een klas waar momenteel kinderen/ talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss in zitten. Dit geldt dus voor zowel de
samenwerkingsbasisscholen als de reguliere basisscholen waarmee de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss samen werkt.
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De laatste empirische deelvraag gaat over de ouders van de kinderen/ talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, deze deelvraag is
als volgt geformuleerd:
3.

Hoe denken ouders over topsport onderwijs op de basisschool voor hun kind?

De onderzoeksmethode die hier gebruikt werd: enquêtes. De Voetbal Academie N.E.C./FC Oss heeft te maken met 28 basisschoolleerlingen
die spelen bij de D1- Pupillen en de E- Top. Per kind zijn de ouders gevraagd om deze enquête in te vullen en terug te sturen. Deze enquête
viel onder kwantitatief onderzoek, en is gemaakt op basis van een vijfpuntsschaal, en bestond uit vragen waar enkel die vastgestelde (vijf)
opties mogelijk zijn. Wel was er aan het einde van deze enquête een tekstvlak, waar ouders/ verzorgers informatie konden bijvoegen, mocht
hierin opmerkelijke informatie staan dan kon er contact opgenomen worden met de betrokkenen om zo meer uitleg te vragen. Dit was dan
een ‘open’ onderdeel zijn binnen de enquête, wat daarbij als kwalitatief onderzoek gezien mag worden, maar dit was van minimale aard.
3.2.1 Voordelen (semi- gestructureerd) interview
Een voordeel van het semi- gestructureerde interview was dat de geïnterviewden ook de vrijheid kregen om af te wijken wanneer hij/zij dit
nodig achtte. Ook kon de interviewer zijn/haar vraag verduidelijken of toelichten zodat deze niet verkeerd geïnterpreteerd werd. En was er
een mogelijkheid om direct op een antwoord in te spelen tijdens het interview, dit is alleen mogelijk bij een ongestructureerd of semigestructureerd interview. Meer informatie kon dus verkregen worden op deze manier. Controle van antwoorden kon, net als binnen een
enquête, gecontroleerd worden door controlevragen in te bouwen. Deze leek op een eerder gestelde vraag maar werd anders verwoord. Dit
versterkt ook gelijk de betrouwbaarheid van de bron.
3.2.2 Nadelen (semi- gestructureerd) interview
Een nadeel van een semi- gestructureerd interview is dat de lijn niet volledig vast ligt. Afdwalen van het onderwerp lag dus op de loer. Het is
belangrijk dat de interviewer hier alert op is. Een ander nadeel was dat de interviewer de geïnterviewden zou kunnen beïnvloeden door zijn
gedrag of het verkeerd stellen van de vragen, het was belangrijk om de geïnterviewden niet al een hoek in te drukken maar zelf antwoord te
laten geven. Ook was het belangrijk om de geïnterviewden zich op zijn gemak te laten voelen, dit kan sociaal wenselijke antwoorden
voorkomen, dit heeft ook weer te maken met het stellen van de vraag en de vrijheid geven aan de geïnterviewden.
3.2.3 Voordelen enquêtes
Een voordeel van enquêtes is dat het ‘ruwe data’ geeft welke niet interpreteerbaar is, en gemakkelijk verwerkt kan worden middels het
daartoe bestemde programma (SPSS). Ook kan via deze manier een groot publiek bereikt worden. Binnen dit interview vielen de 28 ouders
zijn van de talenten uit de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss. En kan de onderzoeksgroep deze enquête invullen binnen hun eigen tijd. Ook
is het uitzetten van een enquête snel toepasbaar. Ook werden hierin controlevragen opgenomen om de betrouwbaarheid te vergroten.
3.2.4 Nadelen enquêtes
Na het uitzetten van de enquêtes kan er een geruime tijd over gaan voordat deze weer ingeleverd worden. Dit is vooral het geval wanneer
deze meegegeven wordt of digitaal wordt verstuurd. Daarvoor is het belangrijk dat de onderzoeker hier rekening mee houdt binnen zijn of
haar tijdsplanning. Sommige vragen konden niet verduidelijkt of toegelicht worden, zoals bij de interviews wel het geval is. Het is daarom
cruciaal dat de vragen helder en niet interpreteerbaar gesteld werden, en dat ook hier controlevragen verwerkt werden. Zo kon de
onderzoeker controleren of een vraag juist begrepen is.
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3.3 Validiteit en betrouwbaarheid:
Het is belangrijk dat het onderzoek valide en betrouwbaar was/is, dit geeft namelijk de ‘waarde’ aan van het onderzoek. De betrouwbaarheid
van het onderzoek moest gestaafd worden door middel van de wetenschappelijke literatuur die was gebruikt. Daarbij was het belangrijk dat
de aangegeven stappen nauwkeurig werden gevolgd en bijgehouden zodat alles gemonitord werd waardoor er geen stappen vergeten
werden. Alle data die werden verzameld is in de bijlage toegevoegd zodat deze ingekeken kunnen worden door geïnteresseerden, dit
versterkt ook de betrouwbaarheid van het onderzoek. De enquêtes zijn opgesteld aan de hand van de gevonden wetenschappelijke
literatuur. Ook zijn er bij beide vormen controlevragen ingebouwd, zoals eerder aangegeven (paragraaf 3.2.1, 3.2.3; p. 26). Wanneer op
beide vragen hetzelfde antwoord werd gegeven dan betekende dit dat de vragen op dezelfde manier waren geïnterpreteerd, dit vergrootte
de betrouwbaarheid. De interviews zijn, zoals eerder vermeld in paragraaf 3.2; Soorten onderzoek (p. 24), opgenomen zodat ook deze terug
te luisteren zijn, waardoor verkeerde interpretatie of verwarring voorkomen werd. Verder zijn de interviews en enquêtes eerst getest in een
pilot, deze is uitgevoerd bij een groep die veel overeenkomsten kende met de onderzoeksgroep, zowel qua aantal als qua leeftijd en andere
kenmerken. Dit was belangrijk om de interne validiteit te testen, kwam hier niet uit wat er gemeten moet worden dan werden deze enquêtes
aangepast.
Dit onderzoek was niet volledig extern valide dit kwam voornamelijk doordat er onderzoekspopulatie van een dusdanig kleine aard was dat
deze niet representatief zou zijn voor een grote groep (slechts 28 spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss). Ook kon de groep bij
de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss niet vergeleken worden met talenten binnen een andere jeugdopleiding of andere topsporters. Deze
kunnen namelijk verschillen van cultuur, karakter en/of normen en waarde, dit kan ook per regio verschillen. Ook kon de mening veranderen
over topsport onderwijs, om de twee jaar heeft de Voetbal Academie namelijk te maken met een nieuwe lichting, deze konden een andere
kijk hebben op de problematiek.
3.4 Dataverwerking
De kwantitatieve data: de uitslagen enquêtes zijn geanalyseerd via het Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) systeem. Hier
werden alle enquêtes ingevoerd en gekoppeld aan elkaar. Zo konden verbanden gelegd worden of eventuele discrepanties waargenomen.
Dit was belangrijk bij het maken van goede conclusies. De uitslagen van deze enquêtes zullen in de bijlage te vinden zijn.
De kwalitatieve data: de interviews die gehouden zijn, werden zelf uitgewerkt en geanalyseerd, dit is gedaan middels Microsoft Word. De
interviews zijn met een recorder allemaal opgenomen, hiervan is een kopie opgeslagen, deze kan als bijlage opgevraagd worden. Deze
interviews zijn allen weer afgeluisterd tot een bepaalde vraag aan de orde kwam, deze antwoorden zijn geturfd en/of opgeschreven hieruit
zijn percentages af te leiden, en zijn citaten gevormd. De aantekeningen blijven in bezit van de onderzoeker en zullen niet in de bijlage
worden weergegeven, dit in verband met de privacy van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Dit is een afspraak met de
betreffende organisatie.
Binnen dit onderzoek is vooral gebruikt gemaakt van beschrijvende statistiek, de antwoorden van de onderzoeksgroepen stonden hierbij
centraal. Er is geen interpretatie van de onderzoeker toegepast, en de resultaten zijn één op één overgenomen. Om zo een zo duidelijk
mogelijk beeld te kunnen krijgen van de verschillenden meningen betreffende dit onderwerp. Hierbij is gebruik gemaakt van een
frequentieverdeling, deze verdeling is weergegeven in percentages per gegeven antwoord, hierdoor ontstond er een duidelijk beeld over de
verhoudingen binnen een gestelde vraag. Zodat deze ook gekoppeld konden worden aan de antwoorden van andere onderzoeksgroepen.
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3.5 Afhankelijke en onafhankelijke variabele
Onafhankelijke variabele zijn beïnvloedbare factoren, binnen dit onderzoek was het aanstellen van een topsportbasisschool de
onafhankelijke factor. Dit was namelijk een facet waar de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss direct invloed op kan uitoefenen. Ook vielen de
verschillende randvoorwaarden die de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss aanbiedt hieronder. Als afhankelijke variabele zijn de volgende
facetten meegenomen die binnen dit onderzoek vielen:
-

Het welzijn van het kind, dit kon namelijk niet bepaald worden door de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.
Effectiviteit van de dagindeling, hiervoor konden alleen de randvoorwaarden gecreëerd worden.

Deze facetten waren enigszins te beïnvloeden maar uiteindelijk zal de keuze gemaakt worden door het betreffende individu of zijn zij
afhankelijk van andere omgevingsfactoren.

30

Jeroen de Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Afstudeerbegeleider: Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

4. Resultaten
De resultaten zijn binnengehaald op volgorde van de opgestelde empirische deelvragen:
Empirische deelvragen
1.
Wat zijn de ervaringen van de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss (ervaringsgroep) op samenwerkingsscholen van
het huidige systeem, les op de basisschool en hierna trainen?
2. Wat zeggen onderwijzers en directie binnen de huidige samenwerkingsscholen van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
(specialisten) over topsportonderwijs in de leeftijd van 10-12 jaar.
3. Hoe denken ouders over topsportonderwijs op de basisschool voor hun kind?
Allereerst zijn alle 28 basisschoolleerlingen die spelen op de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss geïnterviewd. De resultaten van deze
interviews volgen binnen dit hoofdstuk, belangrijk hierbij is dat er geen namen van spelers gepubliceerd zullen worden binnen deze
bachelorscriptie. Verder zijn alleen de belangrijkste resultaten uit de vragenlijsten en interviews meegenomen, de rest van de resultaten kunt
u in de bijlage vinden of opvragen als audio- bestand.
4.1 Resultaten interviews spelers Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
De uitwerking van deze interviews worden weegegeven per categorie, hierin worden de belangrijkste vragen eruit gehaald die relevant zijn
voor dit onderzoek. Deze resultaten zullen worden weergegeven in percentages en citaten van de desbetreffende talenten. De eerste
empirische deelvraag zal in dit gedeelte ook uitgewerkt worden:
1.

Wat zijn de ervaringen van de talenten (ervaringsgroep) op samenwerkingsscholen van het huidige systeem, les op de
basisschool en hierna trainen?

Categorie: Sociaal/ Maatschappelijk
Op de vraag met wie de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss het meest spelen, werd het volgende geantwoord: (meerdere
antwoorden waren mogelijk)
Vrienden uit de buurt/ dorp:
Vrienden van de basisschool:
Vrienden van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

60,7%
92,9%
57,1%

Duidelijk is dus dat de meeste vrienden van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss op de basisschool zitten. Toch is er ook
een gedeelte vrienden met de jongen uit de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss. Verder uit dorp en staat hebben daarentegen een groter
percentage, binnen deze categorie worden alleen vrienden gerekend die niet bij de betreffende spelers op school zitten.
Opvallende opmerkingen die bij deze vraag vaak werden herhaald waren:
1) “Eigenlijk zijn alle jongens van het team hier vrienden!”.
2) “Ik heb nu toch nieuwe vrienden”.
3) “Toen wist ik nog niet hoe de kinderen daar waren”.
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Op de vraag wanneer de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss tijd hebben om met hun vrienden te spelen werd het volgende
geantwoord (meerdere antwoorden waren mogelijk):
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

85,7%
0%
71,4%
7,1%
10,7%
32,1%
32,1%

Maandag en woensdag krijgen verreweg de hoogste percentages, dit komt zeer waarschijnlijk doordat de talenten op deze dagen vrij zijn of
vroeg klaar zijn bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss. Dinsdag en donderdag zijn verreweg de minst populair dagen om nog te spelen
met vriendjes, de reden hiervoor is dat zij laat thuis zijn vanaf de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss. Het tijdsschema zorgt er op deze dagen
dus voor dat zij niet meer de mogelijkheid hebben om zowel sporten, school als spelen te combineren.
Verder waren er nog een aantal veel voorkomende en/ of opvallende citaten te onderscheiden:
1)
“Op de andere dagen ga ik gewoon trainen”
2)
“Speel soms, wil niet moe worden”
3)
“Ik speel niet vaak, ben liever gewoon thuis”
4)
“Speel vaak thuis, met mijn broer!”
5)
“Ik speel niet, geen tijd voor en geen zin in!”
Categorie: Veranderingen
Een aantal spelers van de Voetbal Academie zijn al gewisseld van school, wat vondenzij hiervan?
Tevreden

100%

Ontevreden

0%

100% gaf aan tevreden te zijn met de overgang, wel gaven zij aan de eerste weken moeite te hebben om te wennen. Hierna was de
spanning weg en vinden zij de verandering positief! Deze spanning bestond vooral doordat zij niet wisten hoe de kinderen zouden zijn op
de andere school. Dit gaf onzekerheid, maar na een paar weken merkte zij dat ze geaccepteerd werden door de groep, oftewel, zij kregen
vrienden.
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Categorie: Reizen – Efficiëntie
Op de vraag: Wat vind je van de huidige belasting qua naar school gaan en reizen? Werd als volgt geantwoord door de spelers van de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss:
Huidige belasting is prima
Huidige belasting is te zwaar
In principe geen of weinig reistijd
Geen mening

60,7%
14,3%
21,4%
3,6%

Hierin valt op dat 60,7% het reizen als ‘prima’ beschouwt, hierin is een variërende reistijd van 10- minuten tot een uur. Deze variërende
reistijd was ook te vinden binnen de categorie die de huidige belasting te zwaar vonden. Reistijd kan dus niet direct gekoppeld worden aan
de beleving van het kind of de reistijd ook daadwerkelijk te lang is, wat door de een als te lang ervaren wordt, kan door de ander als ‘prima’
gezien worden.
Opvallende en/ of veel voorkomende citaten hierbij waren:
1) “Soms is dit best lastig met huiswerk”
2) “Het is wel veel plannen.”
3) “Best lang elke dag, is niet altijd leuk”
4) “Eerder thuis zijn is altijd leuk.”
5) “Je wendt er wel aan.”
6) “De sfeer is leuk, dus valt wel mee.”
Categorie: Topsportbasisschool
Op de vraag: Wanneer de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss zelf hun dag mogen indelen, hoe zouden ze dit dan doen?
Hierbij mochten zij alle mogelijke scenario’s verzinnen, het ging erom wat zij het fijnste zouden vinden, wel moet de dag de volgende
onderdelen bevatten: School, trainen en vrije tijd. Hierop werd als volgt gereageerd:
Eerder training
Later trainen
Zelfde trainingstijden

71,4%
7,2%
21,4%

Hierin is af te lezen dat een groot percentage eerder zou willen trainen (71,4%), hierdoor hoeven zij minder lang te wachten en zijn zij eerder
thuis, waarvan 35,7% aangaf: school – trainen – school, andere gaven aan liever eerst te trainen en daarna naar school te gaan. In de
volgende vraag zal hierin verder op in worden gegaan. Later trainen, aangegeven als s’ avonds trainen, was duidelijk minder populair bij de
spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss. 25,9% gaf aan het zo willen houden zoals het is, vergeleken met de
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Op de vraag: Zou je de overstap maken van je huidige basisschool naar een topsportbasisschool van de Voetbal Academie N.E.C./ FC
Oss? Werd door de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss als volgt geantwoord:
Ja
Misschien
Nee

71,4%
14,3%
14,3%

Enkele opvallende citaten die hierbij herhaald werden waren:
1) “Dan heb je nog tijd om thuis wat te gaan doen, anders moet je gelijk eten en naar bed”
2) “Meer tijd om je huiswerk te maken als je eerder thuis bent”
3) “Moet ik er wel veel kennen, anders word het niks.”
4) “Als het maar niet van de schooltijd afgaat”
5) “Nee, want dat zie ik mijn vriendjes niet meer”
6) “Ben je moe en dan moet je weer naar school”
Verder werd door een meerderheid van de talenten aangegeven dat de tijdsplanning cruciaal is voor het wisselen van school, ze wilden
graag overstappen om zo meer tijd over te hebben om rustig te eten, buiten te spelen of om huiswerk te maken, 90% van de 71,4% gaf dit
aan. Verder gaven alle spelers die niet wilden wisselen aan dat zij deze keuze maken vanwege vriendjes op de oude basisschool, en dat zij
deze willen blijven zien.
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4.2 Resultaten interviews basisscholen
Binnen deze paragraaf zullen de interviews met de betrokkenen basisscholen behandeld worden. Hierbij gaat het voornamelijk om wat de
groep deskundige vinden van het huidige systeem en van eventuele veranderingen in de toekomst. Ook deze interviews zijn weer verdeeld
in verschillende categorieën, deze zijn niet totaal hetzelfde als die voor de kinderen, aangezien deze groep over een ander perspectief
beschikt. Hierin zal empirische deelvraag 2 behandeld worden:
2.

Wat zeggen onderwijzers en directie binnen de huidige samenwerkingsscholen van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
(specialisten) over topsportonderwijs in de leeftijd van 10-12 jaar.

Categorie: Tijdsindeling
Op de vraag: Hoe is de zelfregulering van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss in vergelijking met andere leerlingen?
Hierop werd als volgt geantwoord:
Goede mate van zelfregulatie
Slechte mate van zelfregulatie
Geen inzicht over de mate van zelfregulatie

45,4%
36,3%
18,2%

Hierin is te zien dat een meerderheid van de geïnterviewden aangaf dat de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss een goede
mate van zelfregulering hebben (45,5%). Daarentegen gaf 36,3% aan dit niet voldoende of zelfs slecht was. Hierbij ging het vooral om de
schoolprestaties van de betreffende spelers. 18,2% kon geen goed inzicht geven doordat zij niet genoeg betrokken waren bij het talent.
Enkele opvallende en/ of veel voorkomende citaten waren:
1) “Hij vraagt vaak alvast de taken voor de volgende dag, zodat hij deze kan maken”.
2) “Verslagen of opdrachten levert hij vaak te laat in”.
3) “Hij is erg proactief en heeft een grote drive om alles goed te combineren”.
Op de vraag: Wat kunt u zeggen van de mate van volwassenheid/ verantwoordelijkheid van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC
Oss in vergelijking met andere leerlingen? Hierop werd als volgt geantwoord:
Grote mate van volwassenheid/ verantwoordelijkheid
Slechte mate van volwassenheid/ verantwoordelijkheid
Geen goed inzicht op de mate van verantwoordelijkheid

63,6%
18,2%
18,2%

Hierin is af te lezen dat een overgrote meerderheid (63,6%) van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss een grote mate van
volwassenheid/ verantwoordelijkheid laat zien. Spelers pakken veel dingen zelf op en regelen verschillende zak met betrekking tot de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.
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Enkele opvallende en/ of veel voorkomende citaten hierbij waren:
1) “Hij houdt precies in de gaten wanneer hij met het busje mee moet”.
2) “Zelf zoekt hij de conciërge op als die iets moet regelen qua vervoer of vertrektijden”.
3) “Veel moet worden gezegd en verteld, weinig eigen initiatief”.
Categorie: Veranderingen
Op de vraag of meeste ‘transfers’ slagen binnen het basisonderwijs, werd het volgende geantwoord:
Ja
Nee

92,3%
7,7%

Binnen deze vraag was er slecht één school die aangaf een transfer te hebben gehad die niet was geslaagd. Deze jongen is uiteindelijk
weer teruggegaan naar zijn oude school. Percentage hierin vertekent aangezien dit ene kind expliciet werd uitgesproken, terwijl de exacte
geslaagde transfers niet in kaart konden worden gebracht. De andere scholen hadden dit niet meegemaakt, en gaven aan dat
betrokkenheid van de school naar het kind hierin cruciaal kan zijn.
Enkele opvallende of veel voorkomende citaten hierbij waren:
1) “Wij begeleiden een nieuwe jongen de eerste 3 weken, en koppelen hem aan een maatje op school”.
2) “Als kinderen 2 weken met elkaar spelen, kunnen het al elkaars beste vrienden zijn”.
3) “Het is belangrijk dat er duidelijkheid is en dat er afspraken gemaakt worden”.
4) “Eigenlijk gaat dit altijd wel vanzelf”.
Categorie: Sociaal maatschappelijk
Op de vraag: Hoe zijn de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss in de omgang met andere kinderen? Werd als volgt geantwoord:
Populair in de omgang
Lastig in de omgang
Geen goed inzicht

81,8%
9,1%
9,1%

Hierin is duidelijk te zien dan 81,8% van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss als populair wordt gezien in de omgang met
andere kinderen. Slechts bij 9,1% bleek dat dit niet het geval was, en was de speler meer gericht op het individu dan op de groep. In 9,1%
komt geen goed inzicht gegeven worden, omdat de geïnterviewden niet dicht genoeg bij de groep stond om dit proces in te kunnen
schatten.
Enkele opvallende en/ of veel voorkomende uitspraken hierbij waren:
1) “Het talent mist soms wel contactmomenten doordat hij moet trainen”.
2) “De kinderen kijken toch tegen hem op, hij voetbalt bij een BVO!”.
3) “Het groepsproces gaat altijd door, ook als het kind aan het trainen is”.
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Categorie: Betrokkenheid
Op de vraag hoe het contact is tussen de Voetbal Academie N.E.C/FC Oss en de basisschool werd het volgende geantwoord:
Goed
Minimaal
Slecht
Geen mening

38,5%
38,5%
13%
10%

Van de 38,5% die aangaf het contact ‘goed’ te vinden beoordeelde zij het contact met 4x een 8.0, 1x een 6.0. Opvallend hierbij is dat 38,5%
aangaf het contact ‘minimaal’ te vinden. En dat 13,0% het contact zelfs als ‘slecht’ betitelen. De 10% die aangaf geen mening te hebben wist
niet of het contact via hen verloopt of wellicht via directie of coördinatoren, en wilde hier dus geen waarde aan geven. Cumulatief geven de
waardes ‘minimaal’ en ‘slecht’ een percentage van 51,5% aan, dit is meer dan de helft van de geïnterviewden groep. Beide groepen gaven
als reden voor de slechte of minimale betrokkenheid de onduidelijkheid in de communicatie. Berichten zo sporadisch, het is soms niet
duidelijk waar en wanneer spelers ergens moeten zijn.
Enkele opvallende en/ of veel voorkomende citaten waren als volgt:
1) “Hele flexibele omgang en snel reactie”
2) “In het begin heb ik me wel gestoord aan de communicatie”
3) “Soms is indirect contact wel erg lastig”
4) “Ben hem wel eens kwijt geweest, en niemand wist waar hij was”
Categorie: Topsportbasisschool/ onderwijs
Op de vraag: Is een topsportbasisschool/ individueel programma de oplossing is om topsport en educatie te combineren, werd het
volgende geantwoord:
Ja, mits
Ja
Nee

44,6%
27,7%
27,7%

27,2% gaf aan dit zeker niet te doen, de reden hiervoor was omdat de maatschappij is ook niet op groepjes is verdeeld. Zij vonden daarom
ook dit niet toe te passen binnen het onderwijs. Hierdoor zouden talenten alleen maar bij elkaar in de klas komen, dit druist in tegen de visie
van een aantal scholen waarin talenten met minder talentvolle kinderen zouden moeten omgaan, net als slimme kinderen en minder slimme
kinderen. Daarentegen gaf 45,5% aan dit wel te doen, maar ook zij namen het eerder gegeven argument, het in groepjes verdelen, mee in
overweging. Het combineren van topsporters, of jongens en meisjes zou volgens hen daarin een oplossing zijn.
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Op de vraag: Hoe zou u een dag indelen van het talent zodat dit zowel qua sport en onderwijs ideaal is voor het kind? Hierop werd als volgt
geantwoord:
Eerder gaan trainen
Later gaan trainen
Niks veranderen

38,4%
30,8%
30,8%

De antwoorden die door de geïnterviewden werden gegeven konden allen geplaatst worden in de weergegeven categorieën. Eerder trainen
is voor de meerderheid (38,4%) de beste optie, maar ook de categorieën ‘Niks veranderen’ en ‘later trainen’ krijgen geen relatief groot
percentage, beide 30,8%.
Enkele opvallende en/ of veel voorkomende citaten hierbij waren:
1) “Het kind moet hierin altijd centraal staan”.
2) “Het kind mist teveel onderwijs doordat hij naar N.E.C. gaat”.
3) “Door op andere tijden te trainen heeft het kind meer tijd voor vrienden en dorpsgenoten”.
4) “Zolang het maar gen invloed heeft op de schoolresultaten van het kind is er geen probleem”.
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4.3 Resultaten enquêtes ouders/ verzorgers
Binnen deze paragraaf zullen de enquêtes met de ouders/verzorgers behandeld worden. Deze resultaten zijn belangrijk omdat uit de
literatuur is gebleken dat de rol van ouders/verzorgers cruciaal kan zijn in de keuzes van een kind, en in de beleving van een kind. Deze
enquête is, net als de interviews aan de leerkrachten en directie van de verschillende basisscholen, verdeeld over verschillende
categorieën. De vraag die in deze paragraaf beantwoordt zal worden is:
3.

Hoe denken ouders over topsportonderwijs op de basisschool voor hun kind?

Categorie Tijdsindeling:
De stelling: De trainingstijden van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss zijn ideaal; werd door 100% van de participanten beantwoord.
Binnen de vijfpuntsschaal was de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

0%
28%
24%
48%
0%

De opties helemaal mee oneens, en helemaal mee eens werden niet gekozen binnen deze vraagstelling, de meerderheid slaat door naar de
positieve balans (48% = eens). Wel is er ook een duidelijk groep die aangeeft het ‘oneens’ te zijn (28%).
De stelling: Met de dagindeling bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss ben ik tevreden voor het kind, werd door 100% van de
participanten beantwoord. Binnen de vijfpuntsschaal was de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

0%
4%
36%
60%
0%

Hierbij is een overgrote meerderheid te vinden die aangeeft het ‘eens’ te zijn met de stelling (60%). Daarbij is er een percentage van 36%
dat aangeeft ‘neutraal’ dit antwoord is noch positief noch negatief.
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De stelling: Ik vind het goed dat het kind tijd vrij krijgt van school om te gaan trainen, werd door 96% participanten beantwoord.
Binnen de vijfpuntsschaal was de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens
Niet geantwoord

4%
4%
20%
64%
4%
4%

Alle vijf de categorieën zijn gebruikt door de participanten, de overgrote meerderheid van de participanten geeft aan het ‘eens’ te zijn met
de stelling. De balans is hier duidelijk positief, de meerderheid van de ouders geeft aan het positief te vinden dat het kind tijd vrij krijgt van
school om te gaan trainen.
Categorie sociaal- emotioneel:
De stelling: Mijn kind maakt snel nieuwe vrienden, werd door 100% van de participanten beantwoord. Binnen de vijfpuntsschaal was de
volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

0%
4%
4%
72%
20%

De balans slaat binnen deze stelling duidelijk door naar positief (eens = 72%, helemaal mee eens = 20%). Een overgrote meerderheid geeft
daarmee aan dat hun kind snel nieuwe vrienden maakt.
De stelling: Mijn kind vindt veranderingen moeilijk, werd door 100% van de participanten beantwoord. Binnen de vijfpuntsschaal was de
volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

4%
44%
40%
8%
4%

De participanten slaan hierbij licht door naar een positieve balans, daarbij moet wel verwezen worden naar de participanten die ‘neutraal’
aangeven. Deze groep staat bijna gelijk aan de participanten die ‘oneens’ hebben geantwoord, 40% = neutraal om 44% = oneens.
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De stelling: Ik kijk veel bij trainingen van mijn kind, werd door 100% van de participanten beantwoord. Binnen de vijfpuntsschaal is de
volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

8%
40%
24%
20%
8%

Hier slaat de balans uit naar negatief, een meerderheid van de ouders kijkt dus niet veel bij trainingen van het kind. Het kijken bij het kind
heeft te maken met de betrokkenheid van de ouders, echter zal dit niet alleen bepaald worden door het kijken bij trainingen. Dit kan door
uiteenlopende redenen niet lukken, daarom is het belangrijk hierop een vervolg vraag te stellen, deze luidt als volgt; Ik kijk veel bij
wedstrijden van mijn kind. Binnen de vijfpuntsschaal was de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

0%
4%
4%
28%
64%

Hier is er een duidelijke positieve balans te vinden, 28% is het ‘eens’ en geeft aan veel bij wedstrijden van hun kind te kijken. Terwijl 64%
zelfs aangeeft het er ‘helemaal mee eens’ te zijn. Slecht 4% van de participanten geeft aan het ‘oneens’ te zijn, en 0% is het er ‘helemaal
mee oneens’.
Categorie: Aangepast onderwijs
De stelling: Aangepast onderwijs is een voordeel voor het kind, werd door 100% van de participanten beantwoord. Binnen de
vijfpuntsschaal is de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

4%
4%
60%
32%
0%

De balans slaat hierin uit naar positief, 32% eens. Wel is er een grote meerderheid die aangeeft ‘neutraal’, dit is noch positief noch negatief
en daarom wel een belangrijke factor om in acht te nemen.
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De stelling: Het zou goed zijn als het kind op andere tijden zou kunnen trainen, werd door 100% van de participanten beantwoord. Binnen
de vijfpuntsschaal is de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

4%
28%
48%
16%
4%

Deze vraag kan als controlevraag gezien worden met vraag 1 binnen categorie: Tijdsindeling (pag.30). Bij deze vraag sloeg de balans door
naar positief, maar was er ook 28% oneens met de stelling (de trainingstijden van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss zijn ideaal)
Binnen de bovenstaande stelling geeft 16% aan het ‘eens’ te zijn en 4% het ‘helemaal mee eens’ te zijn, dit betekent een cumulatief
percentage van 20% welke de trainingstijden zouden willen veranderen. Bij vraag 1 binnen categorie: Tijdsindeling (pag. 30) was dit 28%
die aangaven dat de trainingstijden van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss niet ideaal waren.
De stelling: Ik zou het goed vinden als alle basisschoolkinderen van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss op één school in Nijmegen zouden
zitten, werd door 96% van de participanten beantwoord. Binnen de vijfpuntsschaal is de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens
Niet geantwoord

16%
44%
28%
4%
4%
4%

Hierin is een duidelijke negatieve balans te vinden 44% van de ouders/ verzorgers is het hier mee ‘oneens’ en 16% zelfs ‘helemaal mee
oneens’. Daarbij is er ook nog een groot percentage dat ‘neutraal’ aangeeft, 28%.
Categorie: Algemeen
De stelling: Mijn kind heeft extra begeleiding nodig op schoolgebied, werd door 92% van de participanten beantwoord. Binnen de
vijfpuntsschaal is de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
32%
Oneens
24%
Neutraal
12%
Eens
16%
Helemaal mee eens
8%
Hierin slaat de balans uit naar negatief, dit betekent dat de een overgrote meerderheid geeft aan dat er geen extra begeleiding nodig is op
schoolgebied voor het kind (32% helemaal mee oneens, 24% oneens). Daar tegenover staat dat cumulatief 24% van de participanten
aangeeft wel extra begeleiding te willen voor hun kind (16% eens, en 8% helemaal mee eens).
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De stelling: De betrokkenheid van de Voetbal Academie N.E.C/ FC Oss naar de ouders toe is goed, werd door 100% van de participanten
beantwoord. Binnen de vijfpuntsschaal is de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

4%
12%
44%
40%
0%

De balans binnen deze stelling is positief, 40% is het namelijk eens met de stelling. Daarbij antwoord 44% ‘neutraal’ op de stelling, dit is het
grootste percentage binnen de gegeven antwoorden. Ook is 12% het ‘oneens’ en 4% is het ‘helemaal mee oneens’ dit geeft een cumulatieve
waarde van 16%.
De stelling: Als het wisselen van school beter zou zijn voor mijn kind zou ik hiermee instemmen, werd door 100% van de participanten
beantwoord. Binnen de vijfpuntsschaal is de volgende verdeling te vinden:
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens

4%
0%
16%
72%
8%

72% geeft aan het ‘eens’ te zijn met de stelling, dit betekent dat een overgrote meerderheid van school zou wisselen mits dit beter is voor
het kind. Slecht 4% geeft aan het hier ‘helemaal niet mee eens’ te zijn, en 0% geeft aan het ‘oneens’ te zijn.
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5. Conclusie
Binnen dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de opgestelde empirische deelvragen en op de opgestelde vraagstelling. Verder
zullen er aanbevelingen gedaan worden om tot een zo een optimaal mogelijk resultaat te komen.
5.1 Empirische deelvragen:
1. Wat vinden de talenten (ervaringsgroep) op de basisscholen van het huidige systeem, les op de basisschool en hierna trainen?
Duidelijk is dat de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss het late thuiskomen als een negatief punt zien. Zij zouden hier
graag verandering in zien omdat zij, zoals meerdere malen aangegeven, zo meer tijd hebben om huiswerk te maken, te eten of nog
wat voor zichzelf te doen. Een topsportbasisschool zou hierin een belangrijk rol kunnen spelen, zodat extra tijd kan worden vrijgemaakt
voor de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. De grootste problemen liggen hem nog niet eens in de reistijd hierin, dit
was duidelijk te zien dat de spelers hier wel aan gewend waren en dat zij geen andere optie zagen. Daarentegen kan tussen de
middag trainen wel tijd vrijmaken, zodat dit meer aansluit en de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss eerder richting huis
kunnen met de bus. Opvallend is daarbij dat een meerderheid van de talenten totaal niet aarzelden of zij een eventuele verandering
zouden willen overwegen, zij zagen dus vooral als enorm positief.
2.

Wat zeggen onderwijzers en directie binnen de huidige samenwerkingsscholen (specialisten) van de Voetbal Academie
N.E.C./FC Oss over topsportonderwijs in de leeftijd van 10-12 jaar.

Binnen deze onderzoeksgroep was er een duidelijke splitsing over apart onderwijs, oftewel, een eventuele topsportbasisschool. Toch
was een overgrote meerderheid voor een topsportbasisschool, mits de indelingen zo zouden zijn dat zij niet alleen bij voetballers in de
klas komen. Dit zou ten koste gaan van de diversiteit, en is geen goede afspiegeling zijn van de maatschappij. Ook waren school
faliekant tegen om dezelfde reden, en zagen ook weinig in een mix van beide groepen, dit paste niet bij hun visie. Beide partijen gaven
wel aan dat het kind centraal moest staan, hierin kwamen zij overeen maar dit resulteert niet in een overeenkomende kijk op een
topsportbasisschool.
3.

Hoe denken ouders over topsportonderwijs op de basisschool voor hun kind?

Deze onderzoeksgroep was het moeilijkst om te pijlen op dit gebied, hierin konden zij per vraag van positief naar negatief schieten en
andersom. Daarentegen is wel duidelijk geworden dat zij willen dat een eventuele verandering positief is voor het kind, en dat zij zelf
aangeven dat hun kind in het algemeen goed met veranderingen om kan gaan. Als ‘kritische succesfactoren’ kunnen communicatie en
betrokkenheid genoemd worden. Zowel uit de literatuur als met de koppeling van het onderzoek blijft dit belangrijk te zijn. De Voetbal
Academie N.E.C. kan hier nog stappen in maken wat de ouders betreft. Een duidelijk communicatie zal als logisch gevolg hebben dat
de betrokkenheid vergroot word bij de ouders van de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. De twijfel om het kind
eventueel de verandering te laten maken kan voortkomen uit onzekerheid van de opzet, dit zou verder onderzoek kunnen uitwijzen.
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6. Discussie
Binnen dit hoofdstuk zullen de resultaten met elkaar gekoppeld worden en worden vergeleken met de reeds gevonden literatuur. Hierin
zullen overeenkomsten en discrepanties uitgelicht worden om zo tot een zo goed mogelijke conclusie en aanbevelingen te komen,
theoretische en praktische relevantie worden gekoppeld. Ook zal de begrenzing van dit onderzoek aan bod komen, en suggestief voor
vervolgonderzoek.
6.1 Koppeling theorie en praktijk
Allereerst kijken we naar het sociale gedrag van de kinderen, wat zeggen de ouders hierover? En klopt dit met het beeld die ze bij de
basisschool hebben van het kind. Op de stelling: Mijn kind maakt snel nieuwe vrienden antwoorden 70% met eens en 20% met helemaal
mee eens, het beeld van de ouders is dus dat kun kind snel nieuwe vrienden maakt en sociaal genoemd kan worden. Op de vraag voor de
basisscholen op: Hoe zijn de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss in de omgang met andere kinderen? Werd door 81,8%
beantwoord als dat de betreffende speler positief en zelfs populair in de groep ligt. Hierin is een duidelijke overeenkomst te vinden, het
sociale gedrag van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss valt dus bij beide groepen op, en wordt goed ingeschat. Dit is een
belangrijk facet als we kijken naar de literatuur, hierin word de term ‘sociaal kapitaal’ genoemd (Coleman, 1988) waarin de link werd gelegd
tussen het slagen van een verandering en het mislukken hiervan, sociaal kapitaal speelt hierin een belangrijke rol. Doordat de talenten
gezien worden al populair en sociaal, is het aannemelijk dat dit sociale kapitaal gewaarborgd blijft, waardoor er meer kans is op succes bij
een eventuele verandering (het wisselen van basisschool). Dit verklaart waarom veel spelers van de voetbal Academie N.E.C./ FC Oss
aangeven te willen/ durven wisselen van school. Ook gaven Kohlman (1978) en Piaget (1932) al aan dat op sociaal gebied veel gebeurd in
de leeftijd van deze kinderen. Essentieel is dus dat zij de sociale contacten hebben en/ of kunnen maken. De literatuur sluit hierin dus goed
aan met de antwoorden van de onderzoeksgroep, eigenlijk bevestigen de antwoorden van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC
Oss de theoretische basis van dit onderzoek. Scholen geven aan dat veel spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss populair zijn
binnen hun klas, dit geeft de bevestiging van sociaal kapitaal en van de kwaliteit om sociale contacten te hebben of maken, dit kan verklaren
waarom spelers zich niet druk maken over een eventuele overgang, omdat zij toch over de kwaliteit beschikken om opnieuw sociaal kapitaal
op te bouwen. Wat zou betekenen dat zij snel weer nieuwe vriendjes hebben of maken op een eventuele topsportbasisschool, hierdoor is
een verandering makkelijker te accepteren. Waardoor een mogelijk succes een resultaat kan zijn.
Als we kijken naar de komst van een eventuele topsportbasisschool dan zijn de antwoorden uiteenlopend. Aangezien hier in de literatuur
niks over bekend is kunnen we alleen de opgedane kennis (antwoorden van de onderzoeksgroepen) gebruiken. We hebben kunnen lezen
dat cumulatief 72,2% (Categorie: Ja, en Ja, mits. (Pag. 34, Hoofdstuk Resultaten)) van de betrokken basisscholen aangaf een
topsportbasisschool een goed idee te vinden. Van de ouders van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss, zag 32% aangepast
onderwijs als een voordeel voor het kind, toch stond hier 60% tegenover die ‘neutraal’ antwoordde. Maar toen zij vervolgens antwoord
moesten geven of het goed zou zijn als alle kinderen op één basisschool in Nijmegen zouden zitten, sloeg de balans naar de andere kant,
44% antwoordde ‘oneens’ en 16% ‘helemaal oneens’. Maar op de uiteindelijke vraag: Als het wisselen van school beter zou zijn voor mijn
kind zou ik hiermee instemmen, werd weer positief geantwoord. Liefst 80% zou hierin meegaan (helemaal mee eens, en eens). Daarbij moet
er natuurlijk vooral gelet worden op het woord ‘positief’ in deze zin. Dit geeft uiteindelijk de doorslag. Als laatste binnen dit onderwerp kijken
we naar de keuze van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Op de vraag ‘Zou je de overstap maken van je huidige
basisschool naar een topsportbasisschool van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss?’ antwoordde 71,4% dat zei deze overstap zouden
maken. Als we al deze resultaten naast elkaar leggen, kan er geconcludeerd worden dat over een topsportbasisschool een positief beeld
bestaat, waarin alleen de ouders/ verzorgers van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss een wisselende mening hebben. Dit
zou aansluiten met de literatuur van Swanson & Schneider (1990) die aangeven dat verandering kan zorgen voor een nieuwe positieve
ontwikkeling van het kind. Verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de spelers van de Voetbal Academie N.E.C/FC Oss hierin ook een
positieve wending zien als het gaat om hun eigen tijdsplanning, zij zijn door een eventuele wisseling eerder uit school, en dus eerder thuis.
Eerder hebben we kunnen lezen dat binnen deze leeftijd, 10- 12 jaar, het ‘voor wat, hoort wat’ principe in werking gaat.
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Dit zou kunnen verklaren waarom de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss zo massaal zouden kiezen voor een overgang naar
een eventuele topsportbasisschool. Zij vinden waarschijnlijk dat de tijd die zij terug krijgen, een grotere winst is dan het verlies van de
huidige schoolvrienden. Dit pas precies binnen de ontwikkeling van kinderen tussen de 10 – 12 jaar, het afwegen van een keuze, en
uiteindelijk een keuze maken die past bij de eigen persoon.
Als we kijken naar de betrokkenheid van de Voetbal Academie richting school en naar de ouders, bestaan hier ook verschillende
opvattingen over. Dit is erg belangrijk om te weten aangezien de literatuur al eerder aangaf dat de betrokkenheid naar het kind een
belangrijke factor is (Hagan, MacMillan en Wheaton, 1996). Binnen dit onderzoek zijn verschillende vormen van betrokkenheid gemeten, de
betrokkenheid van de ouders naar het kind, en de betrokkenheid van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss richting de ouders en het kind.
Daarnaast is ook nog de betrokkenheid van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss richting de samenwerkende basisscholen onderzocht. Ook
hier ontstonden veel wisselende resultaten. Over de betrokkenheid van de ouders naar de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
zeiden zij het volgende, op de stelling ‘ik kijk veel bij wedstrijden van mijn kind’ antwoordde 40% met ‘oneens’, en 20% met ‘eens’, ‘helemaal
mee eens’ en ‘helemaal mee oneens’ scoorde bij 8%. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de betrokkenheid niet erg hoog is,
maar aangezien te trainingen op werktijden zijn moet een controlevraag gesteld worden. Op de stelling ‘ik kijk veel bij wedstrijden van mijn
kind’ antwoordde 64% met ‘helemaal mee eens’ en 28% met ‘eens’. Dit geeft dus duidelijk een positiever beeld van de betrokkenheid van de
ouders naar de spelers toe! Als we kijken naar de betrokkenheid van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss richting de ouders en spelers is
het beeld gematigd. Hierin gaf 44% aan de betrokkenheid als ‘neutraal’ te zien, toch was er ook 40% die de betrokkenheid goed vinden, zei
antwoordde met ‘eens’. Daar tegenover stond een cumulatieve waarde van 16% die de betrokkenheid als negatief beoordeelde. Dit is een
groot percentage voor een ontevreden groep. Deze betrokkenheid, die cruciaal is bij het eventueel opzetten van een topsportbasisschool
zal dus vergroot moeten worden om zo een positief doel te bereiken. Het is zeer aannemelijk dat wanneer de Voetbal Academie N.E.C./FC
Oss deze betrokkenheid niet toont, de ouders de verandering niet zien zitten, dit heeft weer effect op de speler van de Voetbal Academie
N.E.C./FC Oss. Zij kunnen hierdoor het kind negatief beïnvloeden. Vermeij en Dronkers (2001) geven dit ook aan, dat de betrokkenheid van
de ouders belangrijk is richting het kind. Een belangrijk punt dus voor de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss om op te letten. Hoewel de
literatuur aangeeft dat de kinderen in deze leeftijd (10-12 jaar) gezag van andere niet meer als vanzelfsprekend zien, moet hier wel rekening
mee gehouden worden. Kinderen maken deze beslissing zeer waarschijnlijk niet alleen, maar in samenspraak met de ouders/ verzorgers.
Wanneer we het onderwerp ‘veranderingen’ bekijken bestaat er een discrepantie als we kijken naar de antwoorden van de onderzoeksgroep
(de geïnterviewden docenten en directieleden), de antwoorden van de ouders over hoe hun kind met veranderingen omgaan, en wat er
gevonden is in de literatuur over het maken van veranderingen bij kinderen. Liefst 92,7% gaf aan dat wisselingen binnen hun school slaagt.
Slecht 7,3% zou hierin mislukken. Dit een overweldigend positief aantal, het wisselen van basisschool volgende de onderzoeksgroep zou
dus voor geen probleem moeten zorgen. 44% van de ouders van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss gaven aan hun kind
veranderingen niet moeilijk vond en waren het ‘oneens’ met de gegeven stelling. 4% was het zelfs ‘helemaal mee oneens’ en 40% gaf hier
‘neutraal’ als antwoord. Wederom overmatig positief omdat slechts 8% aangaf dat hun kind veranderingen wel moeilijk vond. Dit terwijl in de
gevonden literatuur er vooral negatieven invloeden en gevolgen worden genoemd bij veranderingen (Vermeij en Dronkers, 2001) (Pettit,
2004)(Hagan, MacMillan en Wheaton, 1996) (Coleman, 1988). Daar tegenover staat slecht een aantal bronnen aangeven dat dit niet
negatief hoeft te zijn (Fischer, de Graaf & van der Togt, 2004) (Swanson & Schneider, 1990). Dit is toch opvallende als je de veelal positieve
reacties van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, de reacties van de docenten en ouders van de spelers naast de
gevonden literatuur legt. Verklaring hiervoor kan zijn dat de verandering binnen dit onderzoek minder extreem is als de veranderingen in de
literatuur. Hier is nogal een verschil tussen verhuizen, of wisselen van school bij onbekenden of het wisselen naar een school waar je
iedereen al kent. Daarbij blijven de kinderen ook nog eens in een bekende omgeving en worden zij niet in een nieuwe omgeving geplaatst.
Hierdoor zou het kunnen dat er een ander gevoel heerst bij de kinderen dan de literatuur doet vermoeden.
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Als het gaat om het definitief maken van de verandering zegt de literatuur dat in deze leeftijd kinderen vooral gaan kijken naar de
achterliggende gedacht van de beslissing en de consequenties (Kohlberg, 1973) (Crain,1985). Ook kiezen zij op het psychosociale vlak, uit
eigenbelang en maken zij zelfbewuste keuzes (Westenberg, 2008). Binnen dit onderzoek is de keuze die zij moeten maken of de spelers
van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss daadwerkelijk zouden willen overstappen naar een topsportbasisschool of niet. Volgens de
literatuur zou de intentie de definitieve beslissing moeten geven, in deze fase bevinden de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./ FC
Oss zich namelijk. Als we kijken naar de 71,4% die de beslissing neemt om over te stappen, geeft van die groep 90% aan dit te doen
vanwege het tijdsschema. Zij willen eerder thuis zijn, vroeger eten, en nog tijd voor zichzelf hebben ’s avonds. Hieruit blijkt dus dat zij
inderdaad de wisseling gelijk koppelen met de achterliggende gedachte en consequentie. Het wisselen van school staat gelijk aan eerder
thuis zijn door de weeks. Hierin is de overeenkomst tussen de literatuur en het onderzoek duidelijk te vinden.
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6.2 Begrenzing onderzoek:
Binnen dit onderzoek is er gebruikt gemaakt van interviews en enquêtes, hiervoor is gekozen om zo het optimale resultaat te behalen (het
vergaren van zo veel mogelijk kennis en zo sociaal gewenste antwoorden voorkomen). De onderzoekspopulatie was alleen dusdanig smal
dat de percentages en resultaten snel verspringen. Dit is helaas niet te voorkomen omdat er niet meer spelers waren bij de Voetbal
Academie N.E.C./FC Oss die naar school gaan op de basisschool. Daarbij was het nuttig geweest om bij sommige enquête vragen verder
door te kunnen vragen of antwoorden verder te ontleden, nu ontbreekt bij sommige vragen de motivatie van een bepaald antwoord. Dit kan
wel nuttig zijn voor het onderzoek, omdat hier informatie uit kan komen die nu niet boven tafel is gekomen, dit zou voorkomen kunnen
worden door bijvoorbeeld bij meerdere vragen tekstvlakken te creëren waarbij zij hun antwoord moeten motiveren. Dit moet alleen niet ten
koste gaan van het gemak om een enquête in te vullen, anders kan dit het responspercentage doen verlagen. Ook was de term speciaal
onderwijs, of topsportbasisschool niet altijd duidelijk voor bijvoorbeeld ouders. Hierin krijg je dan verwarring waardoor veel vragen met
‘neutraal’ beantwoord kunnen worden. Dit kan voorkomen worden door vooraf meer inlichting te geven over de terminologie die gebruikt
word binnen dit onderzoek.
Verder was het contact met alle basisscholen soms lastig, hierdoor is het aantal interviews minder als gepland. Dit had wellicht voorkomen
kunnen worden door nog eerder deze interviews te plannen. Daarbij moet vermeld worden dat veel directieleden niet altijd nodig vonden om
een interview te houden omdat zij qua betrokkenheid ver van de betreffende speler af stonden, en vreesde zo niks toe te kunnen voegen.
6.3 Suggesties voor vervolgonderzoek:
Als vervolg onderzoek moet er gekeken worden wat eventuele tijden zouden zijn voor een topsportbasisschool, wanneer wordt er getraind
en wanneer gaan de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss naar school, hoe laat zijn spelers precies thuis als dit daadwerkelijk
uitgevoerd zou gaan worden. Welke tijden zijn optimaal? Dit viel buiten het bereik van dit onderzoek. Ook zou er gekeken moeten worden
welke school er eventueel wil samenwerken als topsportbasisschool, en welke faciliteiten dit met zich mee moet brengen. Duidelijk moet zijn
dat dit onderzoek de fundering is voor verdere handelingen, hierin wordt alleen bepaald wat talenten, ouders en directie en docenten vinden
en wat deze verandering teweeg brengt. Bij een negatieve aanbeveling zou verder onderzoek kunnen zijn waarom het niet haalbaar is om
deze vorm van onderwijs op te zetten, dit zou kunnen door bijvoorbeeld een onderzoek te houden onder de ouders van de spelers van de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, om te kijken wat de eventuele weerstand veroorzaakt.
6.4 Praktische relevantie:
De Voetbal Academie N.E.C./FC Oss kan dit onderzoek op meerdere manieren nuttig gebruiken. Hierbij moet vooral gedacht worden aan
het presenteren van dit onderzoeksplan richting ouders en verzorgers. De Voetbal Academie N.E.C./FC Oss kan nu aantonen onderzoek te
hebben gedaan naar het veranderen van situatie, en de reactie van verschillenden onderzoeksgroepen over dit onderwerp. Resultaten
kunnen gebruikt worden om ouders gerust te stellen en te voorzien van informatie over topsportonderwijs, effect van veranderingen op
kinderen en de beleefwereld van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss als ook de professionele mening van de betreffende
basisscholen. Door dit te doen zullen ouders in de verdere toekomst zeer waarschijnlijk meer open staan voor een eventuele verandering
van school, en werkt dit onderzoek dus drempelverlangend.
Ook kan de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss nu verdere stappen ondernemen richting topsportonderwijs, zo kunnen zij meer professioneel
te werk gaan waardoor spelers betere kansen krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zowel als persoon en als voetballer, dit sluit perfect aan
bij het motto van de Voetbal Academie N.E.C/FC Oss (pag. 7). Spelers kunnen namelijk arbeid en rust beter verdelen, en dit gaat niet ten
koste van eventuele trainingstijden bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Daarentegen kunnen zij zelf buiten het voetbalveld zich als
student en als persoon ontwikkelen door meer tijd hierover over te hebben.
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6.5 Vraagstelling:
‘Wat zijn de meningen van de betrokken partijen over eventueel opstarten van een topsportbasisschool?’
Antwoord op de vraagstelling:
De meningen over het opstarten van een topsportbasisschool zijn uiteenlopend. Hierbij zijn spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC
Oss positiever dan de ouders en/ of verzorgers van deze betreffende spelers. De verschillende samenwerkende basisscholen hebben een
ook weer een overwegende positievere mening over eventueel topsportonderwijs, mits dit voldoet aan een aantal eisen. Bijvoorbeeld, een
gemixt gezelschap van kinderen, hierbij moet gedacht worden aan het mixen van jongens en meisjes, en topsporters met eventuele niettopsporters.
Het opstarten van een topsportbasisschool leidt zeker tot een effectievere dagindeling qua tijd. Dit is juist de reden voor de talenten van de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss om in te stemmen met een drastische verandering als deze. Hierbij wordt er uitgegaan van de training
verplaatsten naar het middaguur, net zoals dit nu gebeurd binnen de bovenbouw van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Mocht dit
worden aangehouden, dan zorgt dit zeker voor een effectievere dagindeling voor de talenten van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Dit
zorgt er namelijk voor dat de middagpauze vervangen wordt door het trainen bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, hierdoor zijn deze
talenten na de schooldag ook direct vrij en kunnen zij naar huis toe, in plaats van dat zij dan nog moeten gaan trainen.
Of een topsportbasisschool ook een optimalere dagindeling kan betekenen hangt af van verschillende factoren. Omdat binnen ‘optimaal’
een aantal categorieën vallen (sociaal/ emotioneel en maatschappelijk) kan dit per categorie verschillen. Het gaat hierbij vooral om het
missen van vriendjes en het verwisselen van basisschool, dit resulteert uiteraard in een andere klas- samenstelling waardoor dit effect kan
hebben op het sociale en het emotionele gedeelte van het kind. Dit is onder meer de reden dat een veelzijdige klas voor meerdere scholen
de voorkeur zou hebben, zo voorkom je dat voetballers alleen elkaar zien, maar is er ook afwisseling binnen de groep. De gevonden
literatuur en de onderzoeksresultaten tonen aan dat het talent op alle vlakke geen schade hoeft op te lopen, en zelf kansen krijgt om zichzelf
beter te ontplooien als voetballer en als mens, dit moet het uiteindelijke doel zijn van zoals, ouder, Voetbal Academie N.E.C./FC Oss als de
betreffende basisschool of topsportbasisschool. Dit betekent daarom ook dat de dagindeling van het kind zeker ook als optimaler gezien
kan worden.

49

Jeroen de Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Afstudeerbegeleider: Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

7. Aanbevelingen
Binnen dit hoofdstuk worden de aanbevelingen besproken die gedaan worden richting de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Hierbij is
getracht om de aanbevelingen zo concreet mogelijk te maken zodat deze ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden.
7.1 Categorie: Veranderingen
Het is van cruciaal belang om de ouders te betrekken, niet alleen qua communicatie maar ook binnen het proces bij het eventueel opzetten
van deze topsportbasisschool. Ouders moeten niet alleen constant op de hoogte zijn, maar moeten het ‘nut’ (ouders zijn cruciaal in het
veranderproces bij kinderen) inzien van een topsportbasisschool, zo verbeter je ook gelijk de communicatie richting ouders en de
betrokkenheid van de ouders! Praktische aanbevelingen hiervoor zijn:
1)

Om daadwerkelijk een topsportbasisschool te kunnen gaan opzetten zijn er nog veel tussenstappen nodig, welke buiten het
bereik van dit onderzoek vallen. Wel valt het binnen dit onderzoek om uitsluitsel te geven over het eventueel opstarten van deze
topsportbasisschool. Afgaande op de resultaten van de verschillende onderzoeksgroepen, en de gevonden literatuur, is er een
positief beeld ontstaan over het opstarten van een topsportbasisschool. Dit zou een goede stap zijn in de professionalisering van
de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, en nog belangrijker, het kind krijgt hierdoor meer ontplooiingsmogelijkheden. Dit is
gebleken tijdens de interviews met de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, spelers zijn eerder thuis, kunnen sneller
huiswerk maken, en hebben meer tijd voor sociale contacten. De diverse basisscholen waarmee de Voetbal Academie N.E.C./FC
Oss samenwerkt, bleken deze mening te bevestigen/ te delen.

2)

Het aanstellen van een vaste contactpersoon binnen dit project. Het is belangrijk om de communicatie te laten verlopen via
bepaalde personen, zodat er geen ruis ontstaat. Dit kan zorgen voor irritatie waardoor de communicatie en de betrokkenheid
verminderd kan worden, terwijl dit juist een kritische succesfactor is voor de ouders. Hierbij kan gedacht worden aan Teun
Jacobs, de Hoofd Jeugdopleiding binnen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, dit zou logisch zijn aangezien hij alle spelers
binnen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss kent, en de ouders en spelers hem ook kennen. De drempel om zo contact op te
nemen bij eventuele vragen zal zo lager liggen en dus beter zijn. Dit is een punt waarover ouders binnen de enquête het niet
eenduidig eens waren ‘de communicatie en de betrokkenheid vanuit de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss’. Hierdoor speelt de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss in op de feedback die verkregen is tijdens dit onderzoek, en laat zo zien hier direct mee aan de
slag te gaan.

3)

Het uitwisselen van kennis en informatie met een eventuele topsportbasisschool en de ouders van de spelers van de Voetbal
Academie N.E.C./FC Oss op daarvoor geplande momenten. Door ouders op de hoogte te houden van ontwikkelingen en van
informatie te voorzien, blijven zij op ieder moment op de hoogte. Ook dit heeft te maken met communicatie en betrokkenheid.
Omdat zij op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen binnen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss en het studiegedrag van
hun kind op een eventuele topsportbasisschool weten zij wat er gebeurd en wat zij kunnen verwachten. Zo voorkomt de
organisatie Voetbal Academie N.E.C./FC Oss dat de ouders voor verrassingen komen te staan doordat er geen transparantie is
met betrekking tot het te voeren beleid of studieresultaten van de spelers van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss. Hiermee
reageert de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss direct op de wisselende mening van zowel ouders/ verzorgers als de
basisscholen op de betrokkenheid van de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss ten opzichte van het studiegedrag van de speler
van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.
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4)

Persoonlijke aandacht voor spelers en ouders. Om het contact zo optimaal mogelijk te houden is het belangrijk dat er persoonlijk
aandacht is voor iedere situatie. Elke speler is anders, heeft een ander denkniveau, en zit emotioneel anders in elkaar. Hiervoor is
het belangrijk dat deze spelers en ouders ook individueel worden gesproken. Door dit te doen zullen eventuele barrières
makkelijker weggenomen kunnen worden en kan er meer informatie verzameld worden over eventuele weerstand met betrekking
tot de verandering. Zo blijft de organisatie, Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, gelijk op de hoogte van wat er bij ouders en
kinderen speelt, en kan het hier snel op reageren. Daar tegenover staat dat de ouders en spelers van de Voetbal Academie
N.E.C./FC Oss zo sneller geholpen kunnen worden bij een bepaalde problematiek. Ook dit zal ervoor zorgen dat de
betrokkenheid van de Voetbal Academie N.E.C/ FC Oss richting zowel de ouders, als de spelers vergroot wordt. En heeft dus
indirect ook te maken met aanbeveling 1.

7.2 Categorie: Sociaal- Maatschappelijk
Het starten van een topsportbasisschool is mogelijk indien er daadwerkelijk efficiënter omgegaan wordt met de tijd van deze spelers, dit is
voor hen de reden voor een eventuele overstap! Ook geeft dit ruimte voor sociaal- maatschappelijk activiteiten voor de spelers van de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Praktische aanbevelingen hiervoor zijn:
5)

Verder onderzoek naar de daadwerkelijke vernieuwde trainingstijden en schooltijden en de uiteindelijke tijden van thuiskomst
spelers Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, en deze communiceren naar ouders en kinderen. Dit is eerder ook aangegeven als
optie voor vervolgonderzoek met betrekking tot dit onderwerp. Door dit te doen wordt er duidelijkheid gecreëerd en rust
gegeven. De spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss kunnen zo duidelijk inzien welke consequentie hun keuze heeft
qua tijdsindeling, ook ouders kunnen dit dan op papier teruglezen. Zij kunnen dan zien dat de reden die zij hebben aangegeven
om de verandering toe te passen ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Dit zal bevestiging geven over de keuze die de speler van
de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss moet gaan maken of reeds heeft gemaakt. Spelers van de Voetbal Academie N.E.C./FC
Oss gaven zelf aan dit zeer belangrijk te vinden in de interviews die zijn afgenomen, dit was voor hen zelfs de belangrijke reden.
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9. Bijlage
Bijlage 1: Enquête: ouders/ verzorgers van talenten uit de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.
Start enquête:
Geslacht: Man/ Vrouw
Leeftijd: Woonplaats:

(doorstrepen wat niet van toepassing is)
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Helemaal
mee oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal mee eens

Helemaal
mee oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal mee eens

Helemaal
mee oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal mee
eens

Tijdsindeling:
1) Ik vind dat het kind een erg druk
schema heeft.
2) De trainingstijden van de Voetbal
Academie N.E.C./ FC Oss zijn ideaal.
3) Met de dagindeling bij de Voetbal
Academie N.E.C./FC Oss ben ik
tevreden voor het kind.
4) Ik vind de reistijd naar de Voetbal
Academie N.E.C./FC Oss te lang
5) Ik vind het goed dat het kind tijd vrij
krijgt van school om te gaan trainen.
6) Het kind wordt op een goede tijd
opgehaald door het busje van de
Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
(deze vraag alleen beantwoorden indien deze van
toepassing is)

Sociaal- Emotioneel
7) De overgang van amateurclub naar de
Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss
verliep moeilijk voor het kind.
8) Mijn kind maakt snel nieuwe vrienden.
9) Mijn kind vind veranderingen moeilijk.
10) Ik kijk veel bij trainingen van mijn kind.
11) Ik kijk veel bij wedstrijden van mijn
kind.
12) Mijn kind heeft een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
13) Mijn kind meer gericht op het individu
dan op het groepsproces.
14) Mijn kind is makkelijk in de omgang
met andere kinderen.
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Aangepast onderwijs:
15) Aangepast onderwijs is een voordeel
voor het kind.
16) Het aangepaste onderwijs vraagt veel
energie van het kind
17) Aangepast onderwijs zou zich nog
meer op individuele programma’s
moeten richten, zodat de kinderen van
de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
efficiënter de dag kunnen indelen.
18) Het zou goed zijn als het kind op
andere tijden zou kunnen trainen.
19) Ik zou het goed vinden als alle
basisschoolkinderen van de Voetbal
Academie N.E.C./ FC Oss op één
school in Nijmegen zouden zitten.
20) Mijn kind heeft extra begeleiding nodig
op schoolgebied.

Helemaal
mee oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal mee
eens

Algemeen:
21) Bij de wisseling van amateurclub naar
Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss
voelde ik veel spanning.
22) De betrokkenheid van de Voetbal
Academie N.E.C./FC Oss naar de
ouders toe is goed.
23) Als het wisselen van school beter zou
zijn voor mijn kind zou ik hiermee
instemmen.
24) Ik vind het belangrijk dat mijn kind alle
kansen krijgt zich te ontwikkelen op
sport gebied.
25) Ik vind het belangrijk dat mijn kind alle
kansen krijgt zich te ontwikkelen op
school gebied.
Aanvullingen of opmerkingen:

Bedankt voor uw tijd en het naar eerlijkheid invullen van deze enquête.
Bijlage 2: Interview Talenten Voetbal Academie N.E.C./FC Oss: 10-04-2012
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1.
2.
3.
4.
5.

Naam:
Welk Team zit je?
Welke basisschool zit je?
Wat is je woonplaats?
Ben je wel eens verhuist?
 Hoe was dit? Waarom, niet lastig?

6.
7.

Hoelang voetbal je nu bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss?
Heb je ook bij andere BVO’ s gevoetbald?
 Hoe zag je dag er daar uit?

8.

Welke vorige clubs heb je bij gespeeld?
 Welke tijden trainde je toen?
 Vond je het fijn om ‘s avonds te trainen?

9. Hoe ziet jou dagschema eruit op een doordeweekse dag?
10. Wat vind je van de huidige manier van combineren van trainen/ schoolgaan?
11. Hoe zou volgens jou een ideale dagindeling eruit zien (plannen: school, voetbal, vrije tijd)
12. Zitten veel van je vrienden op de Voetbal Academie of meer of op je basisschool of anders? Zoals in je dorp? Ongeveer
aantallen
13. Speel je veel met je vrienden in je vrije tijd?
14. Hoe is je thuissituatie? Heb je twee ouders, samen of gescheiden, heb je broers en/of zussen? Woon je nog bij je ouders?
 speel je veel met je broer(s)/ zus(sen)? Breng je veel tijd door met broers of zussen of juist met vrienden?
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ga je veel weg met je ouders, doen jullie veel leuke dingen?
Komen ze bij je wedstrijden of trainingen kijken? Hoe vaak per jaar of seizoen?
Heb je nog andere hobby’s, buiten voetbal om? Wanneer doe je die, hoeveel tijd heb je daarvoor?
Wat vind je van je de huidige belasting van school en trainen?
Wat vind je van de huidige belasting qua reizen?
Ben je wel eens moe? En zo ja wanneer in de week?
Hoe laat ga je door de weeks naar bed?
Hoe laat ga je in het weekend naar bed?
Hoe laat ben je door de weeks thuis?
Wat doe je als je thuis bent? Ga je nog veel met vrienden spelen?
Wat doe je als je moe bent? Slaap je vroeg?
Ben jij wel eens van basisschool gewisseld? Hoe vond je die stap? Wat was positief en wat was negatief?
Hoe kom je van thuis naar de basisschool? En hoe laat vertrek je van huis?
Hoelang duurt dit? Hoe laat kom je bij school aan?
Vind je dit vervelend/ leuk? (het rijden in de bus) qua tijd en, qua jongens in de bus.
Wat zou je vinden van een topsportbasisschool binnen de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss?
Lijkt je dit positief (leuk) of negatief (niet leuk)?
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32. Wat zou je daarvan een negatief punt vinden? Vervelend? En waarom?
33. Wat zou het voordeel zijn? En waarom?
Eind: nog wat te vertellen of vragen? Toevoegen?
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Bijlage 3: Planning interviews talenten Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
Dinsdag 10 April
(16:45 – 19:00)
1. Camiel
2. Artuur
3. Rai
4. Vinay
5. Swen
6. Lucas
7. Bart

Woensdag 11 April
(13:00-14:30)
8. Leandro
9. Jep
10. Jesse
11. Alessio

Donderdag 12 April
(14:30-16:00)
12. Mart
13. Syb
14. Akram
15. Max
16. Ole

Dinsdag 17 April
(16:45-19:00)
17. Dyon
18. Ifra
19. Bangaly
20. Milan
21. Anton
22. Dirk
23. Rick
24. Tijn

Woensdag 18 April
(13:00-14:30)
25. Sam
26. Ryan
27. Giel
28. Anthony

D1 = Groen (Ulrich)
E-Top = Rood (Niels)
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Bijlage 4: Interview Basisscholen: Samenwerkend basisscholen Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
Naam:
Functie:
1)
2)
3)
4)

Hoelang begeleid u al spelers van de Voetbal Academie NEC?
Krijgen deze leerlingen extra mogelijkheden om te sporten? Zo ja, welke?
Hoe is de communicatie met de Voetbal Academie NEC?
Als u de samenwerking een cijfer mocht geven, wat zou dit dan zijn?

5)
6)
7)
8)

Hoe ziet een schooldag eruit voor een speler van de Voetbal Academie NEC?
Wat is het verschil met een schooldag van een reguliere leerling?
Welke indruk maken de spelers van de Voetbal Academie NEC op de basisschool? Ontspannen? Gehaast? Of iets dergelijks?
Merkt u wel eens dat de kinderen van de Voetbal Academie NEC meer moe zijn op bepaalde dagen of tijden dan reguliere
kinderen uit de klas?
Is er een verschil in hoe de kinderen zich gedragen in het ochtenddeel of in het middagdeel van school? Zo ja, wat is hierin het
verschil?
Hoe compenseert het kind de verloren tijd van school omdat hij aan het trainen is?
Wat vind u van het schema van een talent uit de voetbal academie?
Hoe zou u een dag inplannen zodat deze qua school en sport ideaal is voor het kind? En waarom?

Tijd:

9)
10)
11)
12)

Sociaal/ Maatschappelijk:
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Hoe zijn de spelers van de Voetbal Academie in de omgang met andere kinderen?
Spelen zij veel met andere kinderen op school?
Hoe karakteriseert u het gedrag in de klas van deze leerlingen?
Zijn er hierin verschillen te noemen met reguliere leerlingen? Welke?
Hoe liggen de kinderen van de Voetbal Academie in de groep?
Zijn de talenten van de Voetbal Academie gericht op het eigen individu of op de groep?
(Bij meerdere kinderen: zoeken deze elkaar vooral op?)
Participeren de talenten van de Voetbal Academie ook in buitenschoolse activiteiten?

Emotioneel:
21) Topsporters zijn vaak succesvol op school door middel van een goede zelfregulatie/planning, merkt u hier iets van binnen het
onderwijs?
22) Wat kunt u zeggen over de mate van verantwoordelijkheid “volwassenheid” van spelers van de Voetbal Academie in vergelijking
met de reguliere leerlingen? Is deze groter? Gelijk? Of minder?
23) (Heeft u wat gemerkt, in het gedrag van het kind, toen deze is overgestapt van zijn eigen school naar deze school?)
24) Wat kunt u zeggen over de betrokkenheid van de ouders van het betreffende talent?
25) Wat kunt u zeggen over de betrokkenheid van NEC ten opzichte van de schoolprestaties van het kind?
60

Jeroen de Zwaan (441504) Sport, Gezondheid en Management * Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Afstudeerbegeleider: Marjolein Torenbeek * Praktijkbegeleider: Teun Jacobs * Voetbal Academie N.E.C./FC Oss

Bachelorscriptie: ‘Educatie en prestatie, de optimale koppeling’ bij de Voetbal Academie N.E.C./ FC Oss

26)
27)
28)
29)

Werkt u met sociogrammen en/of leerling volg systeem? Zo ja, hoe scoort deze leerling hierin?
Heeft u vaker kinderen gehad die van school gewisseld zijn?
Hoe werd dit opgevangen? Wat was het resultaat?
Wat is volgens u essentieel in het a- klimatiseren van het kind op een nieuwe school?

Topsport onderwijs:
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Wat vind u van apartl onderwijs voor toptalenten? Denk ook aan onderwijs voor hoogbegaafden.
Moet dit verder worden uitgebreid en tot op welke hoogte?
Wat kunnen volgens u valkuilen zijn voor het talent of de betreffende eerder behandelde gebieden?
Wat zou een voordeel zijn voor het talent?
Wat kunt u zeggen over de schoolprestaties van het talent?
Hoe staat u tegenover een “topsportbasisschool”in het basisonderwijs, en waarom is u die mening toegedaan?

Opmerkingen/ aanvullingen:
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Bijlage 5: SPSS uitslagen Enquetes ouders/ verzorgers Voetbal Academie N.E.C./FC Oss
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