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Abstract
Om bij de beste tien landen te behoren tijdens de Olympische Spelen, zal in Nederland meer talent moeten worden
herkend. Momenteel gebeurt het herkennen van talentvolle sporters pas in de leeftijd vanaf 11 jaar en dan vooral op
sportverenigingen op ongestructureerde basis. Er moet meer inzicht verkregen worden in hoe talent vroegtijdig herkend
kan worden bij jonge kinderen. Het doel van dit onderzoek was om te kijken of er een verband is tussen het leervermogen
en de werkhouding van motorische vaardigheden bij kinderen in de leeftijd van zes en zeven jaar. Aan het onderzoek
hebben in totaal 33 leerlingen deelgenomen in de leeftijd van zes en zeven jaar. De testperiode bedroeg zeven weken en
bestond uit drie metingen en vier observatielessen. Tijdens de metingen hebben de leerlingen motorische vaardigheden
moeten verrichten die gebaseerd waren op de grove motoriek, evenwicht en ooghand- coördinatie. Voor elke activiteit
moest men op een likertschaal hun zelfvertrouwen aangeven en na de activiteit hun motivatie. Tijdens de observatielessen
is er gekeken naar de werkhouding van de leerlingen. Verwacht wordt dat er een verband is tussen het leervermogen en de
werkhouding. Uit de resultaten is geen significant verband aangetoond tussen de werkhouding en het leervermogen
P=0,403 r=-0,151. Geconcludeerd kan worden volgens de resultaten van het onderzoek dat een positieve werkhouding niet
leidt tot betere prestaties.
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Inleiding
NOC*NSF geeft aan de ambitie te hebben om
de Olympische Spelen van 2028 naar
Nederland te halen. Voor dat het zo ver is wil
NOC*NSF structureel bij de beste tien landen
gaan behoren op een groot aantal WK’s en
EK’s. (Olympisch plan 2028). Om Nederland
naar dit Olympische niveau te brengen zal
meer talent moeten worden herkend op jonge
leeftijd. Momenteel gebeurt het herkennen
van talentvolle sporters pas in de leeftijd
vanaf 11 jaar en dan vooral op
sportverenigingen op ongestructureerde
basis. Leerlingen in het primair onderwijs
krijgen nu nauwelijks aandacht als het gaat om
(h)erkenning van bewegingstalenten.
Het huidige onderzoek wil inzicht krijgen in
hoe talent vroegtijdig herkend kan worden bij
kinderen in de leeftijd van zes en zeven jaar.
Leerlingen zijn vanaf het vijfde jaar leerplichtig

in Nederland (Leerplicht, 2012). Middels het
sport- en bewegingsonderwijs in het primair
onderwijs kan de gehele doelgroep bereikt
worden.
Wetenschapper Gagné (2004) wijdt zich over
het definiëren van ‘talent’. Begaafdheid in de
sensomotoriek is het omzetten van zintuiglijke
prikkels tot het coördineren van ledematen.
Hoe sneller het leerproces, hoe groter het
talent (Gagné, 2004). De definitie van ElferinkVisscher (2007) voor sportief talent is: ‘Een
getalenteerde sporter is in trainingen en
wedstrijden beter dan de meeste van zijn
leeftijdsgenoten en heeft de potentie de top te
behalen’ (Elferink-Gemser, 2007). Oftewel het
kind met sportief talent valt pas op in
vergelijking met andere gemiddelde sporters.
Een talent kan volgens Howe e.a. (2007) in
vroege talentontwikkeling niet alle elementen

van een topsporter laten zien, maar wellicht
wel in een later stadium. Dit maakt
talentherkenning op jonge leeftijd moeilijk.
(Jochen & Simon, 2001)

Reilly en Williams hebben een model
ontwikkeld “Persuit of Excellense” (Streven
naar Uitblinking). Het model demonstreert het
ontwikkelproces van talentherkenning. Het
eerste proces is het herkennen (detecteren)
van talentvolle leerlingen. Het proces van
talentherkenning duurt momenteel in de regel
drie tot vijf jaar (Masterplan 2006-2010).
Omdat dit proces van talentherkenning enige
tijd bedraagt is het van belang dat talentvolle
sporters op jonge leeftijd worden herkend.
Het ontplooien tot topsporter is namelijk ook
een ‘tijdrovende’ bezigheid van dikwijls
10.000 uren over een lange periode van een
tiental jaren (Anders Ericsson, Krampe, &
Clemens, 1993).

Figuur 1: Model “Persuit of Excellense”

Figuur 2. Model van overgangsfasen met betrekking tot talentontwikkeling. (Abbot & Collins, 2004)

Abbot en Collins (2004) hebben een model
ontwikkeld, gebaseerd op die van Williams en
Reilly (2000). Het bovenstaande model laat
vier fasen zien over de ontwikkelfasen van
getalenteerde sporters. In dit model wordt

uitgelegd dat een sportief talent zich als eerst
in de sampling stage (algemene fase) begeeft.
In deze fase worden fundamentele
vaardigheden ter ontwikkeling gebracht. Denk
hierbij aan vaardigheden als balans en hand-

oogcoördinatie. Het model van Bailey en
Morley (2006) laat zien hoe talent verder
wordt ontwikkeld. Het kind beschikt over een
aantal eigenschappen dat ter ontwikkeling
staat
tijdens
de
les
Sport
en
bewegingsonderwijs (SBO). De eigenschappen
die ter ontwikkeling staan zijn lichamelijkheid,
cognitie, creativiteit en psycho-gedragingen.
Middels deze eigenschappen zal het kind met
sportief talent worden herkend en uiteindelijk
erkend.

taak, omdat zij zichzelf proberen te
verbeteren om alsnog de taak te volbrengen
in tegenstelling tot ego- georiënteerde
leerlingen die na een mislukking er van uit
gaan dat toekomstige prestaties ook tegen
zullen vallen. Concluderend moeten kinderen
dus intrinsiek gemotiveerd worden voor
bewegingsvaardigheden voor een positief en
optimaal
ontwikkelvermogen.
Het
ontwikkelvermogen geeft aan hoeveel tijd de
getalenteerde leerling nodig heeft om de taak
uit te voeren (Gagné, 2004), ook wel
leervermogen. Wanneer een leerling de

opdracht krijgt om de wendsprong te
trainen dan zal het resultaat afhangen van
de mate van vooruitgang van de leerling
over een bepaalde tijd. Het leervermogen is

Figuur 3. A Model of talent development in physical
education (Morley, 2006)

Uit onderzoek van Platvoet (2010) blijkt dat
sportieve talenten in de leeftijd van zes tot
acht jaar zich laten kenmerken door de mate
van doelgerichtheid, ontwikkelvermogen en
motorische vaardigheid. De eerste twee
kenmerken doelgerichtheid en ontwikkelvermogen van het onderzoek van Platvoet
komen overeen met het model van Bailey en
Morley
(2006).
De
definitie
van
doelgerichtheid is; het zich blijven richten op
het bereiken van het doel ondanks problemen,
tegenslag, tegenwerking of afleidingen
(Encyclo, 2012). Psycholoog Nicholls (1989)
stelt dat men zich op twee manieren kan
oriënteren om succes te beleven: taakgeoriënteerd en ego- georiënteerd. Bij
taakoriëntatie is het succes van de sporter
gebaseerd op eigen vooruitgang.
Taakgeoriënteerde leerlingen reageren vaak
veel positiever op een uitdagende (nieuwe)

afhankelijk van de werkhouding die de leerling
heeft ten opzichte van de uit te voeren taak.
Werkhouding wordt ook wel omschreven als:
‘een verzameling van gedragingen die een
taakoplossing positief of negatief kunnen
beïnvloeden’. Timmerman (1995) beschrijft
enkele factoren die de werkhouding van een
leerling beïnvloeden zoals zelfvertrouwen,
nieuwsgierigheid, motivatie en concentratie.
Leerlingen die dus bijvoorbeeld veel
zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en
zich goed kunnen concentreren, ontwikkelen
zich over het algemeen sneller en zullen
eerder
een
motorische
vaardigheid
beheersen. De potentie om uit te groeien tot
topsporter is te meten aan hoe goed en hoe
snel
kinderen
(nieuwe)
vaardigheden
ontwikkelen en leren, (Platvoet, ElferinkGemser, & Visscher, 2010). Om talent te
(h)erkennen kan dus niet worden gezegd dat
men alleen maar naar het leervermogen moet
kijken of alleen naar de werkhouding. De
kenmerken werkhouding en leervermogen
geven een multidimensionaal karakter. Ze
beinvloeden elkaar, maar men kan geen
vinger leggen of ze elkaar negatief of positief
beinvloeden.

Onderzoeksvraag en
hypothese

oefenlessen zijn in het speellokaal van de
basisschool uitgevoerd.

De onderzoeksvraag is : ‘Is er een verband
tussen het leervermogen en de werkhouding
van motorische vaardigheden bij kinderen in
de leeftijd van zes en zeven jaar? ‘
Op basis van de literatuur wordt verwacht dat
kinderen in de leeftijd zes en zeven jaar met
positieve
werkhouding
een
groter
leervermogen heeft (Roberts, Treasure, &
Glyn, 1995).

Methodologie
Populatie
De onderzoekspopulatie bestaat uit (N) 33
leerlingen van een basisschool uit Zevenaar.
Het betreft leerlingen uit twee groepen 3 van
twee verschillende locaties in de leeftijd van
zes en zeven jaar. De gemiddelde (M) leeftijd
van de populatie betreft 6,1 jaar met een
standaard deviatie (SD) van 0,41. De
onderzoekspopulatie bestaat uit 14 jongens
en 19 meisjes. De gemiddelde lengte van de
populatie is 1,24 meter, het gemiddelde
gewicht bedraagt 23,61 kilogram. Dit geeft
een gemiddelde Body Mass Index (BMI) van
15,14 wat staat voor een ‘gezond’ gewicht. In
de populatie bevonden zich vier leerlingen
met ondergewicht en drie leerlingen met
overgewicht, waarvan één met ernstig
overgewicht.
Het onderzoek onderzocht twee variabelen:
leervermogen
en
werkhouding.
De
testmomenten geven inzicht in het
leervermogen van de leerlingen. De variabele
werkhouding wordt tijdens de oefenlessen
geobserveerd. Onder werkhouding vallen
meerdere gedragingen, deze zijn allen los van
elkaar geobserveerd. Alle testen en

Figuur 4. KTK test en ooghand coördinatietest uitgezet in
de zaal

Meetinstrumenten
De KTK is een test die is ontwikkeld om
motorische vaardigheden te meten. De
oefeningen zijn met name gebaseerd op de
grove motoriek en het evenwicht. Door
middel van de KTK test is het individuele
leervermogen van de onderzoekspopulatie
bepaald.
Bij de eerste oefening van de KTK test moet de
leerling achterwaarts lopen over drie
verschillende balken. Er wordt geteld hoeveel
stappen de leerling achtereenvolgens kan
maken zonder de grond aan te raken. Per balk
heeft de leerling 3 kansen.

Figuur 5. Achterwaarts balanceren, KTK

De tweede oefening is het springen met één
been over schuimen kussens van 5 centimeter
dik. Bij het behalen komt er één kussen bij. Er
wordt bijgehouden over hoe veel kussens de
leerling kan springen. Één kussen is 5
centimeter hoog. De leerling heeft bij elke
behaalde hoogte drie kansen.

De ooghand-coördinatietest is een test
waarbij de leerling moet proberen om 2
doekjes zo vaak mogelijk omhoog te gooien en
weer te vangen met de andere hand
(jongleren), de doekjes mogen daarbij niet de
grond raken. Er wordt bijgehouden hoe vaak
de leerling de doekjes omhoog kan gooien en
met de andere hand kan vangen. De leerling
heeft drie kansen.

Figuur 6. Met één been hinkelen en springen, KTK

De derde oefening is het zijwaarts op en neer
springen over een houten balkje met gesloten
benen en voeten. Er wordt bijgehouden hoe
vaak de leerling op en neer kan springen in 15
seconde. De leerling heeft twee kansen.

Figuur 7. Zijwaarts op en neer springen, KTK

Bij de laatste oefening is de opdracht om
binnen 20 seconden zo vaak mogelijk zijwaarts
te verplaatsen met twee blokjes. Er wordt
bijgehouden hoe vaak de leerling zich een
stapje kan verplaatsen middels de blokjes. De
leerling heeft twee kansen.

Figuur 8. Zijwaarts verplaatsen, KTK

Figuur 9. Jongleren met doekje, ooghand-coördinatietest

De werkhouding van de onderzoekspopulatie
is bepaald tijdens de oefenlessen aan de hand
van
een
observatieformulier.
De
observatiepunten omschreven of de leerling:
 Direct begon met de activiteit
 Zich aan de opdracht hield
 Continu aan het oefenen is
 Zichzelf uitdaagt door te differentiëren
 Door oefent zonder hulp/aansporing
Het exacte observatieformulier is opgenomen
in bijlage 6. Per observatiepunt hebben de
leerling een beoordeling gekregen. Ja, deels
of nee.
Procedure
Twee weken voor het onderzoek heeft de
basisschool een schriftelijke inlichting
ontvangen die vervolgens bij de ouders zijn
uitgedeeld. In de schriftelijke inlichting was
vermeld waar het onderzoek voor diende en
voor welk instituut.
De onderzoeksperiode bedroeg acht weken.
In de eerste week is de onderzoekspopulatie
gewogen, gemeten en ondervraagd. In week
twee, vijf en acht vonden de testmomenten

plaats. Week drie, vier, zes en zeven waren
vormgegeven als oefenlessen.

Rechts was de meest vrolijke smiley en links
de verdrietige smiley.

De oefenlessen zijn ingericht met betrekking
tot het trainen van motorische vaardigheden
op het gebied van balans en ooghand
coördinatie. Tijdens de oefenlessen is het
gedrag, ook wel werkhouding, van de
leerlingen geobserveerd. Het gedrag dat werd
geanalyseerd ging erom hoe de leerling
omging met de uit te voeren taak.
De
oefenlessen zijn uitgezet in een drie
vakkensysteem. In vak één
stond het
balanceren centraal. De leerlingen trainen hier
indirect voor de KTK. In het tweede vak
konden de leerlingen jongleren, gericht op
verbetering van de Ooghand-coördinatietest
(jongleren). In het derde vak is een activiteit
aangeboden dat los staat van het onderzoek.

Dataverwerking
Alle resultaten van het onderzoek zijn
verwerkt in SPSS 20.0 voor Windows en Mac.
Om te bepalen of er een significant verband is
tussen het leervermogen en de werkhouding
is de correlatietest van Pearson uitgevoerd.

Figuur 10. Zaalindeling oefenlessen

Naast dat er gekeken is naar de werkhouding
en
het
leervermogen
van
de
onderzoekspopulatie, is er ook gekeken naar
de motivatie en het zelfvertrouwen. Bij alle
metingen werd vlak voor het uitvoeren van de
KTK test en de ooghand- coördinatietest de
leerlingen gevraagd om op een likertschaal
hun verwachting in te vullen over hoe goed ze
de onderdelen denken te kunnen. Links is heel
goed, rechts is heel slecht.
Om inzicht te krijgen in de motivatie van de
leerlingen moesten de leerlingen na het
uitvoeren van een KTK onderdeel of Ooghandcoördinatietest hun motivatie beschrijven.
De mate van hoe leuk ze het vonden, konden
ze doen door een smiley () te omcirkelen.

Leervermogen
De resultaten van de KTK en de Ooghandcoördinatietest zijn tijdens de metingen
genoteerd op een scoreformulier door
testleiders. Om het leervermogen te bepalen
zijn de resultaten van de 0 meting en 1 meting
met elkaar vergeleken, de 1meting en 2
meting met elkaar en als laatste de 0 meting
en 2 meting. Om te bepalen of er een
significant verschil is tussen elke twee
metingen is de Wilcoxon uitgevoerd.
Werkhouding
De resultaten van het observatieformulier
kregen in SPSS de waarden Ja=1, Deels=2 en
Nee=3. Vervolgens zijn de resultaten van de
werkhouding samen met de resultaten van
het leervermogen met de correlatietest van
Pearson berekend om aan te tonen of er een
verband is tussen de variabele. Naast de
Pearsontest is er ook een regressieanalyse
uitgevoerd om te kijken of de variabele elkaar
negatief of positief beïnvloeden.
Zelfvertrouwen
De kruisjes die de leerlingen op de likertschaal
hebben genoteerd zijn gemeten met een
liniaal en vervolgens tot op één decimaal in
SPSS ingevoerd. Vervolgens is in SPSS het
zelfvertrouwen gecorreleerd middels de
Pearson toets met de uitslagen van de KTK en
ooghand- coördinatietest. Om te kijken of er

Motivatie
In SPSS kreeg van de vijf te kiezen smileys de
‘meest vrolijke’ smiley de waarde 1 en de
‘meest verdrietige’ smiley een 5.
Verstorende variabelen
De leerlingen hebben hun mening over het
zelfvertrouwen en hun motivatie gegeven in
de nabijheid van de testleider, waardoor er
altijd iemand kon meekijken.

Tabel 4 laat zien dat alleen de resultaten van
de KTK test bij de 0 meting en meting 1 te
klein verschil is, om van een significant
verschil te spreken P=0,054. Verder zijn de
scores verschillende genoeg om te spreken
van een significant verschil. De gemiddelden
en standaard deviaties per meting staan in
tabel 3 weergegeven.
Tabel 4: gemiddeld verschil tussen de metingen

Resultaten
Leervermogen
In tabel 3 is te zien dat de gemiddelde scores
van de metingen stijgen in positieve waarden.
Zo is het gemiddelde aantal worpen bij
jongleren in de 0 meting 22 keer en bij de 1
meting 51 keer. Dit is tevens ook de grootste
gemiddelde stijging binnen de metingen. De
opvallende geringste stijging bij de metingen
is te zien tussen de 0 meting en 1 meting van
de KTK test.

Tabel 3. Beschrijvende statistiek (N, M en SD) resultaten
van KTK test, ooghand-coördinatietest jongleren en
werkhouding

Werkhouding
De werkhouding van de leerlingen varieert
elke oefenles zie tabel 3. Hoe hoger het
gemiddelde getal hoe negatiever de
werkhouding eigenlijk is. Daarmee valt
oefenles drie het meeste op M=1,50 SD 0,30.
Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen in
oefenles twee de beste werkhouding hebben
M=1,33 SD=0,23. Daarna komt oefenles één
M=1,35 SD= 0,24 en dan oefenles vier M=1,40
SD=0,24. De minst sterke werkhouding is in les
drie M=1,50 SD=0,30. In de eerste twee
observatielessen was er slechts één leerling
die 1,8 scoorde (relatief slechte werkhouding),
terwijl in de derde en vierde observatieles zes
leerlingen 2,0 scoorde. De leerling met de
hoogste score op motorische vaardigheden
(zowel KTK als coördinatietest) scoort ook het
beste op werkhouding met M=1,4.

Tabel 1. Variabel werkhouding in relatie met leervermogen, KTK- en ooghand coördinatietest jongleren

Verband leervermogen en werkhouding
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
alleen een significant verband te zijn met de
werkhouding bij les 1 en het leervermogen
tussen de 0 meting en 1 meting P=0,048 r=0,363. Verder blijkt geen significant verband
op andere momenten zie tabel 1.
Uit de regressieanalyse blijkt dat hoe hoger de
leerling scoort op werkhouding (hoger=
negatievere werkhouding), hoe lager het
scoort op het leervermogen. Zie grafiek 1.
Grafiek 1. Regressieanalyse: leervermogen meting 0 en 1
en werkhouding van les 1

Uit de resultaten blijkt ook dat het
zelfvertrouwen, geen significant verband
aantoont bij zowel de uitslagen van de KTK
test als de ooghand- coördinatie test
(jongleren).
Tabel 2. Verband tussen zelfvertrouwen en de meting

Zelfvertrouwen
Tabel 3 weergeeft de gemiddelde resultaten
van het zelfvertrouwen van de leerlingen met
zowel de KTK test als de ooghandcoördinatietest. Een opvallend resultaat is dat
de leerlingen een laag zelfvertrouwen hebben
(M=4,28 SD=3,47) bij de 0 meting in het
jongleren en dat bij meting één het
zelfvertrouwen is verdubbeld (M=8,87
SD=1,79). Verder zijn alle andere scores acht
of hoger.

Discussie
Het doel van het onderzoek was om te kijken
of er een verband is tussen het leervermogen
en de werkhouding van motorische
vaardigheden bij kinderen in de leeftijd van
zes en zeven jaar.
De verwachting was dat kinderen in de leeftijd
van zes en zeven jaar met positieve
werkhouding een groter leervermogen
hebben. Het onderzoek heeft geen significant
verband kunnen aantonen bij kinderen in de
leeftijd van zes en zeven jaar tussen het
leervermogen en de werkhouding P=0,403

r=-0,151. Een mogelijke verklaring is dat de
observatiepunten niet de correcte kenmerken
hebben geobserveerd van werkhouding. Zo is
er niet specifiek gekeken naar het uiten van
motivatie, concentratie en nieuwsgierigheid
(Timmerman, 1995). De observatiepunten

waren goed te observeren aangezien de
punten enkel beoordeeld konden worden met
wel, niet of deels. Het vertalen van de
observatiepunten naar SPSS kan daarentegen
een belemmering zijn geweest. Doordat de
observatiepunten Ja=1, deels=2, nee=3
werden gekoppeld, was er wellicht weinig
verschil tussen een goede en slechte
werkhouding op te merken.
Een
verklaring
voor
het
positieve
leervermogen kan gegeven worden doordat
de
leerlingen
zich
hebben
kunnen
voorbereiden middels de oefenlessen. Volgens
Sternberg (1985) leren kinderen door te
profiteren van ervaringen (Sternberg, 1985).
De opdrachten binnen de oefenlessen van
oefenles twee en vier sloten niet volledig aan
bij de observatiepunten. In deze lessen
moesten de leerlingen namelijk in tweetallen
werken waardoor de werkhouding afhankelijk
werd van een medeleerling. In les twee was
de gemiddelde werkhouding het best van de
vier lessen. Een mogelijke verklaring hiervoor
is dat de leerlingen in tweetallen moesten
werken waardoor ze met elkaar konden
concurreren en dus meer inzet toonden. Zo
kan het succes van de leerling egogeoriënteerd zijn volgens Psycholoog Nicholls
(1989). De oefenlessen nodigde dus ook uit
om een andere werkhouding te uiten dan bij
een les met individuele taak.
In les drie toonden de leerlingen de minst
positieve werkhouding. Mogelijke oorzaak
hiervan kon zijn dat de periode van
Sinterklaastijd zorgde voor een verminderd
concentratievermogen waardoor de leerlingen
zich minder op de activiteiten richtten.
Over het algemeen liggen de resultaten van de
observatielessen meer bij een positieve
werkhouding dan bij een negatieve
werkhouding.
Het leervermogen heeft zich gedurende het
onderzoek voornamelijk positief ontwikkeld.
Vooral opmerkelijk is dat de leerlingen tussen

meting één en twee zichzelf het meest hebben
verbeterd op de KTK- testonderdelen,
vergeleken met de verbeteringen tussen de 0
meting en 1 meting. Dit kan verklaard worden
middels de hiërarchische theorie van
Sternberg die verteld dat leerlingen zich
makkelijker kunnen aanpassen aan een
omgeving die bekend voor hen is. Leerlingen
hebben in een bepaalde omgeving snel door
welk gedrag in de situatie thuis hoort.
(Sternberg, 1985)
Bij vrijwel alle metingen is een significante
voorruitgang waarneembaar behalve bij het
verschil van de 0 meting en 1 meting van de
KTK test. Mogelijke verklaring voor het
resultaat kan zijn dat de periode te kort was
om veel motorische vooruitgang te
ontwikkelen. Volgens Bernstein (1967) is het
van belang dat wanneer je een nieuwe
beweging eigen wilt maken er zo min mogelijk
vrijheidsgraden aanwezig moeten zijn.
Wanneer een leerling een beweging eigen is
geworden, kan de beweging verder worden
uitgebreid
met
meer
vrijheidsgraden
(Bernstein, 1967). De leerling denkt
bijvoorbeeld bij het hinkelen eerst alleen om
met een grote stap er over heen te komen.
Pas als de leerling dit kan, zal de leerling
denken aan het optimaliseren van de
beweging door een hogere hinkel.
De verklaring voor het grote verschil tussen de
0 meting en 1 meting van jongleren kan zijn
dat de leerling nog helemaal geen ervaring
hadden in het jongleren bij de 0 meting. De
oefenlessen waren wellicht van grote invloed
voor de relatief grote vooruitgang.
Enkele beperkingen binnen het onderzoek op
het gebied van de procedure was dat de
leerlingen relatief weinig ruimte hadden,
zowel tijdens de metingen als de oefenlessen.
Hierdoor
was
er
een
beperkte
bewegingsvrijheid en moesten de leerlingen
zo nu en dan op elkaar wachten. Doordat de
leerlingen op elkaar moesten wachten konden
de leerlingen enige prestatiedruk ervaren van

de wachtende wat mogelijk het oefenen van
de
opdrachten
beïnvloedde.
De
steekproefgrootte begon op 38 maar heeft
zich moeten inkrimpen tot 33 omdat sommige
leerlingen niet elke meting of oefenles
aanwezig waren. Het meten van de
werkhouding werd bemoeilijkt doordat in
voorgaande onderzoeken geen duidelijke
definities waren van wat werkhouding exact
is. Hierdoor kunnen de resultaten van de
werkhouding een vertekening geven van de
exacte werkelijkheid. Gebleken is dat het
zelfvertrouwen bij deze jonge leerlingen erg
sterk is, dit heeft tegen verwachting in geen
verband met het leervermogen.
De gebruikte meetinstrumenten voor de
metingen zoals de KTK, geven zowel een
valide als betrouwbare uitkomst van de
resultaten. De testen geven resultaten weer in
cijfers/aantallen en zijn dus niet gebonden aan
meningen en observaties De uitslagen zijn
gekoppeld aan leeftijdsgebonden normen
waardoor uitslag een verhouding geeft tussen
leeftijd en motorisch niveau. De aansluiting
tussen de opdrachten van de oefenlessen en
de KTK test sluiten hierdoor goed aan op het
niveau van de leerling. Dit is te verklaren
doordat er tussen bijna elke meting een
significant verschil is in positieve ontwikkeling.
Het onderdeel jongleren is voor veel
leerlingen gemakkelijk. Het kan op elk
moment van het jaar worden uitgevoerd
waardoor het een betrouwbare oefening is.
Echter wordt getwijfeld of de leerling drie
kansen moet krijgen tijdens de meting omdat
het relatief veel doorzettingsvermogen/
motivatie vraagt van de leerling. Drie keer 80
keer een doekje omhoog gooien laat namelijk
naast behendigheid ook discipline zien.
Hierdoor kan de uitkomst van het
leervermogen beïnvloedt worden. De
resultaten van de motivatie zijn niet
meegenomen in de analyse omdat de
uitkomst sociaal wenselijk zou zijn ingevuld.
Volgens Hirschi, Travis (1967) zijn leerlingen

gevoelig voor de opinie van anderen. Doordat
de leerlingen zich betrokken voelen en zich
bevinden in een sociaal verband zijn zij
gevoelig voor afkeurende of goedkeurende
opmerkingen. De leerlingen laten daarmee
regelconform gedrag zien (Hischi, 1967).
Sommige leerlingen die bijvoorbeeld bij het
hinkelen maar maximaal drie keer per been
mochten doen gaven aan dat ze het super
leuk vonden, ondanks dat ze hun voorganger
zagen springen over vijf blokjes.
Een van de aanbeveling voor vervolg
onderzoek zou zijn om tijdens de oefenlessen
ook naar het zelfvertrouwen van de leerling te
vragen. Dit geeft een nauwkeuriger beeld over
het zelfvertrouwen van de leerlingen.
Daarnaast zouden aansluitende oefenlessen
ontwikkeld moeten worden om de individuele
werkhouding te observeren. Een derde
aanbeveling is om de testperiode te verlengen
en af te nemen in een grote gymzaal. De
motivatie van de leerlingen zou in een
afgezonderd deel van de zaal moeten
plaatsvinden zodat de leerling geen druk voelt
van de testleider en medeleerlingen. De
laatste aanbeveling is om de testprocedure
van het jongleren om te zetten naar zo vaak
mogelijk gooien binnen één minuut in plaats
van een maximaal aantal kansen proberen te
behalen. Theoretische aanbevelingen zouden
zijn dat het observatieformulier van
werkhouding worden aangepast door te
observeren naar het uiten van motivatie,
doorzettingsvermogen, concentratie, plezier
en kwaliteit van uitvoering. Enkele praktische
aanbevelingen zijn om talent te herkennen
tijdens het gebruiken van de KTK test. Het laat
duidelijk het leervermogen zien maar ook of
de leerling ten opzichte van andere meer
talent hebben voor grove motorische
bewegingsvaardigheden. Daarnaast kan de
KTK test in het reguliere onderwijs worden
toegepast
om
een
verbetering
of

vermindering in de motorische ontwikkeling
waar te nemen.
Geconcludeerd kan worden volgens de
resultaten van het onderzoek dat een
positieve werkhouding niet leidt tot betere
prestaties.
Ondanks dat de conclusie die getrokken kan
worden uit de resultaten van het onderzoek
dat er geen statistisch verband is gelegd
tussen de werkhouding en het leervermogen,
raadt het onderzoek als praktische
aanbeveling aan om kinderen tijdens de les
S&B aan te spreken op hun werkhouding voor
betere sport en bewegingsprestaties.
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Kinderen met aandachts en
.
Leuven/Leusden:
Acco

Bijlage 1 – vragenlijst leerlingen
Vragenlijst week 1 – aan de leerling
Huidige datum:
Testleider:

..-..-....
...................................

Naam:

...................................................................................

Geboorte datum:

..-..-....

Leeftijd:

.... jaar

Geslacht:

V / M (omcirkel het juiste geslacht)

Lengte:

...... cm

Gewicht:

....... kg (afgerond op de halve kilo)

Zit je op een sportvereniging, ja of nee?
...................................................................................................................................................................

Zo ja, welke sport(en)?
...................................................................................................................................................................
Hoe vaak train je in die sport(en) per week?
...................................................................................................................................................................
Hoe vaak heb je een wedstrijd in die sport(en) per week?
...................................................................................................................................................................

Hoeveel dagen per week speel je buiten (op de stoep, op een sportveldje, pleintje of in de
tuin)?
0
1
2
3
4
5
6
7
Noem drie dingen die je doet als je buiten speelt (de drie belangrijkste dingen)?
...................................................................................................................................................................
En weet je ook hoe lang je meestal aan het buitenspelen bent?
kort/ niet heel lang / heel lang / geen idee

(omcirkel het juiste antwoord)

Bijlage 2 – vragenlijst groepsleerkracht

Probeert
het
maximale
uit eigen
kunnen te
halen
Naam

Wil
zichzelf
steeds
weer
verbeteren

Staat open
en toont
veel inzet
voor het
Maakt
leren van
Werkt
(bewegings)vaardigheden nieuwe
Heeft veel
doelgericht snel eigen
bewegingen doorzettingsvermogen

Heeft een
goede
coördinatie
Beweegt tussen boven- Wil
met veel en
hard
souplesse onderlichaam werken

Past zich
makkelijk
aan aan
wisselende
situaties

Kan snel
informatie
omzetten
in acties

Is steeds op
zoek naar
nieuwe
uitdagingen

Bijlage 3 – uitleg oefeningen testmoment

Aanwijzingen
Testonderdeel

Aanwijzingen

Uitleg

De docent legt alle onderdelen uit wanneer de leerlingen bij het vak zijn. Dit gebeurt
dus niet klassikaal.

Achterwaarts

‘Het balanceren gaan we 1x oefenen. Je gaat voorwaarts over de balken, tot het eerste

balanceren

vierkante plankje. Bij dit plankje blijf je rustig staan met de voeten aaneengesloten
achter elkaar. Dan ga je voorzichtig achterwaarts door en probeer je niet van de balk
te vallen. Nadat we dit geoefend hebben ga je achterstevoren op het balkje staan, ter
hoogte van het eerste vierkantje. Je loopt nu achterwaarts over het balkje. Ik tel
hoeveel stappen je op het balkje maakt, zonder dat je hier vanaf valt. Als je met 1 voet
de grond naast de balk raakt of het vierkantje onder de bal, ga je weer terug naar het
begin en begin je opnieuw en begint de 2e poging.’

Met één been

‘Je begint hier (achter de tape) op 1 been te huppen. Je hupt met hetzelfde been over

springen

het schuimen plankje. Daarna moet je nog twee huppen verder maken op het zelfde
been. Als je andere been de grond raakt of er kan niet over het plankje worden
gesprongen is de poging ongeldig.’

Zijwaarts op en neer

‘Je gaat op het matje naast het houtje staan met de voeten tegen elkaar en je begint op

springen

mijn teken zo snel mogelijk heen en weer over het houtje te springen tot ik ‘stop’ roep.
Als je het houtje aanraakt hoef je niet te stoppen, maar ga je gewoon door met de
oefening.’

Zijwaarts omzetten

‘Je gaat op het rechter blokje staan en neemt het linker blokje vanaf de grond naast je
in je handen. Het blokje zet je nu rechts naast je en je gaat op dit blokje staan. Daarna
pak je weer het linker blokje en zet je het weer rechts neer, waarnaar je weer overstapt
op dit blokje. Dit kan natuurlijk ook de andere kant op. Dat mag het kind zelf kiezen.
Het kind mag echter maar 1 richting kiezen voor de 2 pogingen. Dus niet naar links en
naar rechts proberen. Je vertelt het kind dat het op de snelheid van het blokje
verplaatsen aankomt. Je wijst erop dat zowel een te klein als een te grote afstand tussen
de blokjes met verplaatsen, net zoals de richting van het plaatsen (recht of schuin) een
negatief effect kan hebben op de uitslagen van de test.’

Ooghand-

‘Je neemt beide doekjes in je handen. Op sein van mij gooi je 1 doekje omhoog, daarna

coördinatietest

het tweede doekje. Daarna probeer je steeds de doekjes in de lucht te houden, door
deze uit de lucht te pakken en weer op te gooien zonder dat je beide doekjes in je
handen hebt. Dit doe je net zo lang tot ik ‘stop’ roep. Je mag hierbij extra stappen
zetten.’

Bijlage 4 – Motivatie en zelfvertrouwen vragenlijst
Zelfvertrouwen vragenlijst
(na de uitleg van de activiteiten en voor het begin van de activiteiten moeten de kinderen een streepje op de lijn zetten tussen slecht en
goed)

Balanceren
Hoe goed denk je dat het zal gaan?

Heel erg slecht

Heel erg goed

Op één been hinkelen en springen
Hoe goed denk je dat het zal gaan?

Heel erg slecht

Heel erg goed

Zijwaarts op en neer springen
Hoe goed denk je dat het zal gaan?

Heel erg slecht

Heel erg goed

Zijwaarts omzetten
Hoe goed denk je dat het zal gaan?

Heel erg slecht

Heel erg goed

Ooghandcoördinatietest
Hoe goed denk je dat het zal gaan?

Heel erg slecht

Heel erg goed

Bijlage 5 – Motivatie vragenlijst
Motivatie vragenlijst
(na het afleggen van de activiteiten moeten de kinderen een smiley omcirkelen)

Balanceren
Hoe leuk vond je het?

Op
één been hinkelen en springen
Hoe leuk vond je het?

Zijwaarts op en neer springen
Hoe leuk vond je het?

Zijwaarts omzetten
Hoe leuk vond je het?

Ooghandcoördinatietest
Hoe leuk vond je het?

Bijlage 5 – Oefeningen meetmoment

Opdrachten
Testonderdeel

Oefenen

Uitvoering

Resultaten

Achterwaarts

Voorwaarts lopen over

Voet voor voet achterwaarts lopen

De punten van de drie

balanceren

de balk tot aan het

op de balk. De tenen moeten de hak

pogingen worden

vierkante plaatje.

aantikken. De eerste stap op de balk

genoteerd en vervolgens

Hier blijven staan met

telt niet. De docent telt luid het

opgeteld. Per balk kunnen

aaneengesloten voeten.

aantal stappen, tot een voet de

3x8 punten behaald

Vervolgens wordt

grond raakt of het maximum van 8

worden. In totaal een

achterwaarts terug

stappen bereikt is. Iedere pas op de

maximum van 72 punten.

gelopen naar het begin.

balk staat gelijk aan een punt, tot
een maximum van 8 passen. De
leerling heeft drie pogingen per
balk. De balken worden van breed
naar smal belopen, in de volgorde
van 6 cm, 4,4 cm en 3 cm.

Met één been

Per been wordt er vijf

Het beginaantal kussens is

Poging 1 gehaald = 3

springen

keer gehupt zonder

afhankelijk van de leeftijd. 5 jaar =

punten, poging 2 gehaald

hoogte. Dit wordt twee

geen kussen, 6 jaar = 1 kussen, 7

= 2 punten, poging 3

maal herhaald.

jaar = 2 kussens. De oefening wordt

gehaald = 1 punt.

volledig op 1 been uitgevoerd.

Vervolgens worden alle

Achter het tape (1,5m voor het

punten bij elkaar opgeteld

kussen) wordt gestart met huppen.

met een maximale hoogte

Na de landing moet er twee keer

van 60 centimeter.

worden nagehupt, pas dan telt de
poging. Iedere keer als de oefening
lukt komt er een kussen bij. Per
been per kussen heb je 3 pogingen.
Als de oefening na 3 pogingen niet
is gelukt dan stopt de oefening en
krijg je geen punten.
Zijwaarts op en

5 keer zijwaarts heen

Binnen 15 sec. zo vaak mogelijk op

Je noteert het aantal goed

neer springen

en weer springen met 2

en neer springen over het houtje

uitgevoerde sprongen, van

voeten tegelijk en

met de benen en voeten gesloten.

2 geldige pogingen. Iedere

gesloten benen.

De sprong wordt goed gerekend als

landing aan de andere kant

de benen en voeten los van elkaar

van het houtje is 1 punt.

komen, zolang ze maar over het

Het aantal sprongen van

houtje springen. Hierbij dient wel

beide pogingen worden bij

de instructie gegeven te worden dat

elkaar opgeteld.

de benen en voeten gesloten moeten
zijn. Wanneer het houtje
aangeraakt, wordt verder gegaan
met de oefening. Instructie is:
‘verder, verder’. Echter tel je deze
verkeerde sprong niet mee. Als een
kind vaker dan 2x het houtje
aanraakt, stopt de oefening. Dan
wordt er een nieuwe instructie
gegeven en doet de leerling de
opdracht opnieuw. Iedere leerling
krijgt 2 testpogingen met een
rusttijd van 20 seconden tussen de
twee pogingen.
Zijwaarts

3 tot 5 keer het blokje

De opdracht is om binnen 20

1 punt = het blokje wordt

omzetten

zijwaarts verplaatsen.

seconden het blokje zo vaak

links gepakt + rechts op de

mogelijk zijwaarts te verplaatsen.

bodem neergezet.

Hiervoor heb je 2 pogingen. Je

2 punten = de leerling

houdt het blokje tijdens het

staat met beide voeten op

verplaatsen met 2 handen aan de

het volgende blokje.

zijkanten vast. Als leraar tel je de

3 punten = zie punt 1.

punten hardop mee. Bij leunen op

4 punten = zie punt 2.

de handen, grond contact met een

Deze puntentelling gaat de

voet, struikelen, vallen of wanneer

gehele tijd door.

het blokje met 1 hand wordt

De score van 2 geldige

verplaatst, geef je de instructie:

pogingen wordt op het

Doorgaan! Doorgaan! Als het kind

scoreformulier

het blokje vaker met 1 hand

geschreven. Vervolgens

verplaatst is de instructie: Beide

tel je het bij elkaar op.

handen, beide handen gebruiken.
Als het kind de instructies toch niet
opneemt, wordt de poging
afgebroken en leg je de opdracht
opnieuw uit en mag het kind het
opnieuw proberen. Bij meer dan 2
ongeldige pogingen is de test
afgelopen.

Ooghand-

De leerling mag 1

De leerlingen krijgt 3 pogingen.

Iedere keer dat een doekje

coördinatietest

doekje met links en

Binnen iedere poging dient de

gevangen wordt is 1 punt.

rechts omhoog gooien

leerling met 2 doekjes zo vaak

Per poging kunnen

en moet deze weer

mogelijk de doekjes omhoog te

maximaal 15 punten

gevangen worden of

gooien en weer te vangen. Hierbij

behaald worden. Het

met links of met rechts.

dienen de doekjes telkens gevangen

aantal punten van 3

Dit mag 3x herhaald

te worden en mogen de doekjes de

geldige pogingen wordt

worden.

grond niet raken. Wanneer het

opgeteld en genoteerd.

doekje de grond raakt of beide
doekjes met dezelfde hand
gevangen is één poging voorbij.

Bijlage 6 – observatieformulier werkhouding

Bijlage 7 – scoreformulier Körper-Koordinationtest für Kinder

