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Leren en presteren sport

Bijzonder lectoraat



Sport

O&O 3 september

PEOPLE ARE AWESOME (Olympic Sports Edition)  Rio 2016 kort.mp4


Muziek

O&O 3 september © Renske Vrolijk



Dans

O&O 3 september

photo Jan Hordijk
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Ontwikkelen expertise



Balans kwantiteit en kwaliteit



8

Kwantiteit

Kwaliteit

Leren

vaardigheid, 

dans, 

muziekstuk …

Voorbereiden

op optreden, 

wedstrijd …

bijvoorbeeld:

Presteren

onder druk

?

Oefen voor die omstandigheden waaronder 

je uiteindelijk moet en wil presteren



Train smart, not just hard

Evidence-based slimme oefenmethodes

• Doelbewust oefenen (structuur en zelf-regulatie)

• Imagery (mentale voorstellingen)

• Stimuleren externe aandacht

• Leren presteren onder druk
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Onderzoeksvragen T4X

“Hoe kunnen kwalitatief hoogwaardige 

oefenmethodes worden geimplementeerd in de 

(dagelijkse) praktijk van sport, muziek en dans?“

“Hoe wordt het werken met slimme 

oefenmethodes in de praktijk van sport, muziek 

en dans geëvalueerd door deelnemers en 

begeleiders (trainers, coaches, docenten)?”



T4X

• Balans kwantiteit en kwaliteit van trainen

• Invoeren slimme oefenmethodes (high quality practice)

• Wat doe je in training?

Raôul Oudejans (HvA/VUA)

Jolan Kegelaers (HvA/VUA/VUB)

Janine Stubbe (Codarts)

Michiel Schuijer (CvA)

RAAK.PUB04.027



RAAK.PUB04.027



Vijf Living Labs

• Sport: Talentprog vrouwen basketball

• Dans: Codarts, Moderne dans

• Muziek: CvA, KCO, and RO

• Slimme oefenmethodes

• Inventarisatie

• Ontwerpen

• Invoeren

• Evalueren



Basketbal

• Visie coaches

• Coachgedrag: instructies en feedback

• Visuele aandachttraining vh basketbalschot met focusbril

• Meten psychologische competenties

https://soundcloud.com/bob-winter-957646472/topsport-topics-podcast-5-kijkgedrag

https://soundcloud.com/bob-winter-957646472/topsport-topics-podcast-5-kijkgedrag


Muziek

• Voortzetting Study Labs

• In kaart brengen oefengedrag

• Interventie oefengedrag
✓Workshops

✓Factsheets

✓Mock auditie



Dans

• Belasting in dansklassen: duur en intensiteit

• Gedrag docenten: instructies en feedback

• Meten psychologische competenties



4 Workshops & Facsheets

• Deliberate practice

• Imagery

• Aandacht

• Presteren onder druk



T4X Website

www.hva.nl/t4x

http://www.hva.nl/t4x


• 3 artikelen ingediend

• 3 artikelen in voorbereiding



Punten van aandacht

• Pos. tot zeer pos.

• Interpersoonlijke var. in evaluatie & gebruikte methodes

• Niet alles nieuw

• Implementatie domeinspecifiek

• Methodes zijn vaardigheden die je moet leren

• Duurzame implementatie volgende stap



Duurzame
implementatie

Wijze van 
begeleiden

Tijd en
ruimte

Cultuur 
organisatie

Domeinoverstijgende

focusgroep • Scientist-led of 

scientist-supported

• Impliciete normen

• Gedragsartefacten

• Gedragsverandering

• Presteren of leren



Afsluitend symposium

▶ Dans: Janine Stubbe van Codarts Rotterdam | University of the Arts

▶ Sport: Paul Wylleman van TeamNL en Vrije Universiteit Brussel

▶ Muziek: Aaron Williamon van Royal College of Music, London

https://www.aanmelder.nl/t4x

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAVuAUgBUsuegFvjyApmzoBmIwc8V-rDWHo
https://www.linkedin.com/company/codarts/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAahIz0Bc8KLc4Uj9GwenwVfsUqMSia2QPg
https://www.linkedin.com/company/teamnl/
https://www.linkedin.com/school/10423/?legacySchoolId=10423
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAIoM8YBmKTEgTSqtrdUQAeUG9hfAeVoXZ0
https://www.linkedin.com/company/the-royal-college-of-music/
https://www.aanmelder.nl/t4x


Vervolg: T4X2.0

https://www.hva.nl/urban-vitality/gedeelde-content/projecten/leren-en-presteren-in-

sport/t4x2.0.html?origin=z%2Fvx1U4XR52cQwXPU64brw

https://www.hva.nl/urban-vitality/gedeelde-content/projecten/leren-en-presteren-in-sport/t4x2.0.html?origin=z%2Fvx1U4XR52cQwXPU64brw


Dank voor de aandacht ...

Contact

Raôul Oudejans

r.oudejans@vu.nl

0628736986

Jolan Kegelaers

Jolan.Kegelaers@vub.be

+32499340340


