
De invloed van ouders en coaches op de motivatie van jeugdige topsporters

Arjan de Wit heeft voor zijn studie Bewegingswetenschappen een literatuurstudie
gedaan naar de invloed van ouders en coaches op de motivatie van jeugdige
topsporters.

Hoofdstuk 1
Inleiding

Tegenwoordig is het al op 3-jarige leeftijd mogelijk om te beginnen met sporten in

georganiseerde vorm. Zo kunnen kinderen van 3 jaar in de Verenigde Staten al deelnemen aan

zwem- en gymnastiekwedstrijden, nemen 5-jarigen al deel aan track en field, worstelen en

honkbal in georganiseerde vorm en bestaat er de mogelijkheid voor 6-jarigen om aan

bowling- en voetbalwedstrijden deel te nemen (Martens, 1988). Ook voor 3 tot 6-jarigen in

Rusland zijn er al mogelijkheden om in georganiseerd verband aan sportwedstrijden deel te

nemen (Jefferies, 1988). Net als in Australië, waar kinderen op vroege leeftijd (4 jaar) in

georganiseerd verband kunnen sporten (Robertson, 1986). Naast kinderen in genoemde

landen blijken kinderen in Brazilië op 6-jarige leeftijd deel te kunnen nemen aan zwem-,

voetbal- en gymnastiekwedstrijden (Ferreira, 1986) en worden er in Canada tot aan

provinciaal niveau wedstrijden in verschillende takken van sport georganiseerd voor kinderen

van 6 tot 8 jaar (Valeriote & Hansen, 1988). Ondanks het feit dat de meeste kinderen pas op

latere leeftijd aan sport gaan doen, blijkt hieruit dat er een wereldwijde acceptatie is ontstaan

dat kinderen al op jonge leeftijd in georganiseerde vorm kunnen sporten.

Doordat kinderen op jongere leeftijd gaan sporten, bestaat de mogelijkheid dat ze eerder

aan wedstrijden gaan deelnemen en zullen ze, wanneer ze getalenteerd genoeg zijn, op

jongere leeftijd aan topsport gaan doen. In Rusland bestaan bijvoorbeeld zogenoemde 'elite

programs' voor turnen, zwemmen en kunstschaatsen waarbij kinderen van 4 en 5 jaar al

worden getraind met het bereiken van de wereldtop als einddoel (Jefferies, 1988).

Het feit dat kinderen op steeds jongere leeftijd gaan sporten kan niet worden bevestigd met

behulp van onderzoeksgegevens. Wat wel kan worden geconcludeerd, aan de hand van

onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau heeft laten uitvoeren, is dat er sinds 1979

meer jongeren tussen de 6 en 11 jaar in trainings- of competitieverband zijn gaan sporten. Zo

nam in 1979 45,4% van de jongeren tussen 6 en 11 jaar deel aan sport in trainings- of

competitieverband en was dit in 1999 gestegen tot 58,6% van de jongeren tussen 6 en 11 jaar.



Enige nuancering moet hierbij worden aangebracht aangezien in 1991 een piek valt waar te

nemen (deelname van 63,6% van de jongeren tussen 6 en 11 jaar). Dit betekent dat er de

laatste jaren weer enige afname is van sportbeoefening in trainings- of competitieverband.

Maar misschien dat deze afname gepaard gaat met een stijging van sportbeoefening buiten

aan trainings- of competitieverband gerelateerde sportbeoefening. Dezelfde trend valt waar te

nemen bij jongeren van 12 tot 19 jaar die aan sporten in trainings- of competitieverband

deelnemen. In deze groep valt echter een grotere afname waar te nemen sinds de piek van

1991: in 1979 nam 58,1% van de jongeren tussen 12 en 19 jaar deel aan sporten in trainings-

of competitieverband, terwijl dit in 1999 (na een piek van 72,1% in 1991) 59,7 % was (Van

der Meulen in: SCP, 2003).

Over het algemeen hebben ouders een grote invloed op de deelname aan (top)sport. Ze

dienen vaak als rolmodel (Weiss, 1993) of moedigen hun kinderen aan om op hoog niveau te

gaan sporten. Voorbeelden van dit laatste zijn er genoeg. Zo zijn Tiger Woods (golf) en de

zusjes Williams (tennis) vanaf jonge leeftijd gestimuleerd om de top te halen.

Over de invloed van ouders op de ontwikkeling van kinderen die aan topsport doen,

bestaan uiteenlopende opvattingen. Wanneer er over de ontwikkeling van talenten wordt

gesproken, blijken ouders een invloedrijke rol te spelen en zijn ze dikwijls cruciaal voor het

succes dat hun kinderen uiteindelijk bereiken. Ook op de ontwikkeling van

persoonlijkheidseigenschappen en vaardigheden van kinderen die aan topsport doen, zouden

ouders een grote invloed uitoefenen (Bloom, 1985; Csikszentmihalyi et al., 1993; Van

Rossum, 1995). Dit betekent overigens niet dat die invloed louter positief is. Menigeen

benadrukt de negatieve ervaringen waar kinderen mee te maken krijgen, alhoewel de

bewijsvoering vaak anekdotisch is: de vader van Richard Krajicek, bijvoorbeeld, of

schreeuwende ouders die langs de lijn hun kinderen de huid vol schelden of aanmoedigen om

hun tegenstander onderuit te halen.

In dit literatuuronderzoek wordt de invloed van ouders op kinderen die aan topsport doen

in kaart gebracht. Hierbij ligt de nadruk op motivatie. Ouders (maar ook bijvoorbeeld

trainers/coaches) kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op de motivatie van

kinderen. Met behulp van het model van Weiss (Murphy, 1995), dat in hoofdstuk 2 verder zal

worden behandeld, zal duidelijk worden op welke manieren ouders invloed kunnen uitoefenen

op de motivatie van kinderen en wordt in de loop van dit literatuuronderzoek duidelijk hoe

ouders (of trainer/coach) de motivatie van kinderen die aan topsport doen kunnen

beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vraagstelling:



Wat is de invloed van ouders op de motivatie van jeugdige topsporters?

Voordat de vraagstelling behandeld kan worden, dient eerst het model van Weiss duidelijk

te zijn. In hoofdstuk 2 zal dit model worden behandeld en in de verder hoofdstukken van dit

literatuuronderzoek wordt duidelijk wat de invloed van ouders is en op welke manier ze

invloed uitoefenen op de motivatie van kinderen die aan topsport doen. Het

literatuuronderzoek eindigt met een hoofdstuk waarin de conclusie omtrent de invloed van

ouders op de motivatie van kinderen die aan topsport doen wordt besproken. Verder zullen

ook enkele aanbevelingen worden gedaan aan ouders en eventueel trainers/coaches van

kinderen die aan topsport doen.



Hoofdstuk 2

Het model van Weiss

Motivatie is één van de aspecten waarop ouders of significante anderen invloed kunnen

uitoefenen. Het model van Weiss is een mogelijke verklaring voor de manier waarop ouders

van kinderen die aan (top)sport doen invloed kunnen uitoefenen. Deze theorie is een

geïntegreerd geheel van de theorie van Harter (1978, 1981) en de theorieën van Nicholls

(1984) en Dweck (1986; Dweck & Elliot, 1983; Elliot & Dweck, 1988). Voordat het model

van Weiss aan bod komt, zullen eerst de theorie van Harter en de theorieën van Nicholls’s &

Dweck worden besproken, zodat duidelijk wordt hoe Weiss tot een geïntegreerd model van

deze theorieën is gekomen.

Volgens de ‘competence-motivation’ theorie van Harter staat het gevoel van competentie

centraal met betrekking tot motivatie. Kinderen streven volgens Harter naar het demonstreren

van competentie in bepaalde domeinen (zoals bijvoorbeeld sport) door zich bezig te houden

met uitdagingen die voor hen beheersbaar zijn. Door uitdagingen succesvol te volbrengen,

stijgt het gevoel van competentie en de interne ‘locus of control’ en ontstaat een hoger positief

affect (gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen) en meer motivatie. Een kind blijft dus

gemotiveerd of raakt gemotiveerder door het nastreven van haalbare uitdagingen, die in

prestatievorderingen resulteren.

Wat betreft de motivatie van een kind onderscheidt Harter twee verschillende oriëntaties:

een intrinsiek georiënteerde motivatie en een extrinsiek georiënteerde motivatie. Kinderen die

aangemoedigd worden om te blijven proberen een bepaalde vaardigheid onder de knie te

krijgen en gebruik maken van aan henzelf gerefereerde informatie ontwikkelen een intrinsiek

georiënteerde motivatie waarin ze zichzelf belonen en haalbare uitdagende doelstellingen

nastreven. Extrinsiek gemotiveerde kinderen worden daarentegen aangemoedigd om hun

gevoel van competentie primair ten opzichte van de prestaties van anderen af te meten.

Hierbij overheerst de afhankelijkheid van externe beloningen en uitkomsten (Harter, 1978,

1981).

Ook in de theorieën van Nicholls en Dweck staat het gevoel van competentie centraal

wanneer ze over motivatie en zelfperceptie van kinderen spreken. Volgens Nicholls en Dweck

kan een kind zijn prestatie op twee manieren interpreteren. Wanneer een kind ter beoordeling



van zijn gevoel van competentie primair gericht is op informatie over zichzelf, spreken

Nicholls en Dweck van een taak- (of leer-)georiënteerd perspectief. Binnen dit perspectief is

het kind gericht op het nastreven van zelf gestelde, uitdagende doelen. Het eigen

bekwaamheidsniveau wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, te

weten: de moeite die gedaan is, positief affect, wat er geleerd is en of er verbeteringen zijn

opgetreden. Het zojuist genoemde affect is een bepaald gevoel of een bepaalde beleving na

een activiteit of prestatie. Wanneer iemand bijvoorbeeld trots of blij is na zijn prestatie treedt

er een positief affect op: een positieve beleving over de prestatie. Iemand kan ook een

negatief affect hebben wanneer iemand bijvoorbeeld baalt van z’n prestatie: dan treedt er een

negatief affect op.

In tegenstelling tot kinderen die taakgerichte doelstellingen nastreven, zijn kinderen vanuit

een ego- (of prestatie-)georiënteerd perspectief primair gericht op het zoveel mogelijk laten

zien van vaardigheden die ze onder de knie hebben en het zo min mogelijk laten zien van

vaardigheden die ze niet of nauwelijks onder de knie hebben. Prestatiegeoriënteerde kinderen

definiëren hun competentie ten opzichte van de prestatie van anderen en zijn dus afhankelijk

van sociale vergelijking en evaluatie om hun eigen bekwaamheid te beoordelen (Dweck &

Elliot, 1983; Nicholls, 1984; Dweck, 1986; Elliot & Dweck, 1988).

Alhoewel Harter van ‘competence motivation’ spreekt en Nicholls en Dweck over

‘achievement-motivation’ spreken, staat in zowel de theorie van Harter (1978, 1981) als de

theorieën van Nicholls en Dweck (Dweck & Elliot, 1983; Nicholls, 1984; Dweck, 1986; Elliot

& Dweck, 1988) het gevoel van competentie centraal. De verschillende theorieën

onderscheiden twee motivatieoriëntaties bij kinderen: een intrinsiek en een extrinsiek gerichte

motivatieoriëntatie. Naast deze twee motivatieoriëntaties benadrukken de ‘competence-

motivation’ theorie van Harter en de ‘achievement-motivation’ theorieën van Nicholls en

Dweck dat ook de sociale ontwikkeling van het kind van invloed is op de ontwikkeling van

zelfperceptie, emoties of belevingen en motivatie. Deze ontwikkeling is afhankelijk van de

manier waarop het kind omgaat met rolmodellen en het interpreteren van feedback en

bekrachtiging door ouders en coaches. De invloed van deze direct betrokkenen moet hierbij

niet onderschat worden, want zij zijn degenen die door middel van communicatie richting

(kunnen) geven aan de motivatieoriëntatie van een kind. Ouders, coaches en vrienden zijn dus

als het ware bepalend voor de motivatieoriëntatie (ego- of taak-georiënteerd) waarop kinderen

zich richten.



De overeenkomsten tussen de theorie van Harter en de theorieën van Nicholls en Dweck

waren voor Weiss aanleiding om deze theorieën tot een geïntegreerd geheel te modelleren

(Weiss, 1995). Dit model van Weiss is in figuur 1 weergegeven en gaat uit van de

veronderstelling, afkomstig uit zowel de theorie van Harter als de theorieën van Nicholls en

Dweck, dat zowel taak- als egogeoriënteerde kinderen een gevoel van competentie proberen

na te streven (zoals bijvoorbeeld het leren en verbeteren van vaardigheden of het nastreven

van doelen). Uit het model valt verder af te leiden dat er vanuit beide motivatieoriëntaties

verschillende aspecten zijn die invloed kunnen hebben op de motivatie van een kind. Ouders,

vrienden en coaches beïnvloeden namelijk de manier waarop kinderen hun doelstellingen

vormen en een beloningssysteem creëren bij het nastreven van een gevoel van competentie en

de daarbij (niet-)succesvolle pogingen die uitgevoerd worden.

Overigens blijkt dat de nadruk op competentie gedurende de ontwikkeling van kinderen

afneemt. Kinderen worden echter naarmate ze ouder worden wel steeds preciezer. De

verklaring die hiervoor wordt gegeven, is dat kinderen gedurende de ontwikkeling prioriteit

geven aan andere bronnen van informatie (Horn & Weiss, 1991). Zo geven kinderen tot 10

jaar wat betreft hun prestatie prioriteit aan feedback van hun ouders, richten ze zich vanaf hun

10e tot aan hun 14e jaar meer op feedback van vrienden en gebruiken ze tijdens hun late

adolescentie (14 tot 18 jaar) interne standaarden (zoals zelf ontwikkelde manieren van doelen

stellen, moeite doen of verbetering) ter beoordeling van hun prestatie (Horn & Hasbrook,

1986, 1987; Horn & Weiss, 1991).

Zowel omgevingsfactoren (ouders, vrienden, coaches, competitie) als individuele factoren

(leeftijd, intrinsieke versus extrinsieke motivatie) zijn dus van invloed op de motivatie en

prestatie van kinderen in sociale omgevingen zoals bij wedstrijdsporten. De

motivatieoriëntatie die kinderen op deze wijze vormen, beïnvloedt de perceptie van een kind

over z’n gevoelens van competentie en controle, z’n affect en het gemotiveerde gedrag dat hij

of zij vertoont.

Zoals uit figuur 1 en de tekst erover kan worden afgeleid, kan het model van Weiss in vijf

componenten worden verdeeld. In figuur 1 staat bij elke component een hoofdletter (A tot en

met E). Deze letters worden in het vervolg van dit literatuuronderzoek gebruikt bij de

beantwoording van de vraagstelling. Zo staat de letter A bijvoorbeeld voor het gedeelte over

de motivatieoriëntatie en staat de letter E voor de invloed van omgevingsfactoren. In de hierna

volgende hoofdstukken zullen de componenten van het model van Weiss verder worden

uitgewerkt in relatie tot de vraagstelling.



Figuur 1. Het model van Weiss (Weiss, 1993)
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Aan de hand van het model van Weiss is nu wel duidelijk gemaakt dat ouders en coaches

invloed hebben op de motivatie van kinderen die aan topsport doen. Er zijn echter voor ouders

en coaches belangrijke zaken waarmee ze rekening dienen te houden bij het begeleiden van

een kind dat aan topsport doet. Zo benadrukt Weiss dat het voor ouders en coaches belangrijk

is om de relatie tussen competentie, affect en motivatie te onderkennen. Bovendien moeten

ouders en coaches rekening houden met essentiële observatievaardigheden, instructiegedrag

en persoonlijke reflectie. Het onderkennen van deze zaken die van belang zijn bij de (goede)

begeleiding van een kind zijn door Weiss in respectievelijk het ‘skill development’ model en

het ‘psychological methods’ model uitgewerkt.

Het ‘skill development’ model (zie figuur 2) geeft weer dat er een relatie bestaat tussen

competentie, affect en motivatie. Weiss legt aan de hand van dit model uit dat zelfvertrouwen

ontstaat als gevolg van succesvolle pogingen tot het beheersen van een bepaalde taak. Het

zelfvertrouwen van iemand heeft bovendien invloed op de taakkeuze, de moeite die gedaan

wordt en het doorzettingsvermogen. Dit betekent dat meer competentie met optimale

uitdagingen resulteert in een hoger zelfvertrouwen, wat weer een positieve invloed heeft op de

intrinsieke interesse en het doorzettingsvermogen bij een bepaalde taak. Door dus moeite te

blijven doen of door te zetten is de kans groter dat verdere uitvoeringen verbeteren en dat er

sprake is van competentie bij het verbeteren van vaardigheden aan de hand van uitdagingen.

Deze relatie tussen competentie, affect en motivatie is al eerder uitgewerkt door Iso-Ahola &

Bradfield (1986). In hun zogenoemde ‘wiel van de sportprestatie’ spelen prestatie,

competentie, waargenomen competentie en de moeite die gedaan is een centrale rol bij het

vormen van doelstellingen en de waarde die aan die doelstellingen wordt gehecht.

Figuur 2. Het ‘skill development model’ (Weiss, 1993)
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Met behulp van het ‘psychological methods’ model (zie figuur 3) maakt Weiss verder

duidelijk dat ouders en coaches met betrekking tot veranderingen in competentie en de

psychologische ontwikkeling van kinderen rekening moeten houden met essentiële

observatievaardigheden, instructiegedrag en persoonlijke reflectie. Hij beschrijft aan de hand

van het model een effectieve manier waarop trainers en ouders kinderen kunnen aanmoedigen

tot intrinsiek gemotiveerd gedrag. Deze aanmoedigingen moeten volgens het model primair

gericht zijn op het gebruik van specifieke strategieën die het kind moet richten op het

proberen beheersen van uitdagende taken en het bevorderen van uitvoeringscontrole en

percepties van competentie. Dit betekent dat ouders en coaches kennis moeten hebben van

competentie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Bovendien moeten ouders en coaches

deze zaken kunnen observeren, willen ze interventiestrategieën succesvol laten verlopen. Ook

moeten ze kunnen reageren met toepassende instructies en kunnen aangeven of een gekozen

methode z’n doel bereikt heeft.

Figuur 3. Het ‘psychological methods model’ (Weiss, 1993)
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Hoofdstuk 3

Motivatieoriëntatie

Zoals in hoofdstuk 2 al werd aangegeven, dient het model van Weiss als uitgangspunt bij

de beantwoording van de vraagstelling. Tevens is het model in een aantal componenten

verdeeld (zie hoofdstuk 2 en figuur 1). Elke component levert als het ware een bijdrage aan de

vraagstelling en in dit hoofdstuk komt gedeelte A aan bod: wat is de ideale motivatieoriëntatie

voor kinderen die aan topsport doen? Of anders gezegd: moeten ouders en coaches van

kinderen die aan topsport doen een intrinsieke of extrinsieke motivatieoriëntatie nastreven bij

de ontwikkeling van kinderen die aan topsport doen?

Uit het model van Weiss blijkt dat kinderen die aan topsport doen op twee verschillende

motivatieoriëntaties gericht kunnen zijn. Kinderen kunnen vooral op de taak of vooral op het

resultaat gericht zijn. Tevens kan uit het model afgeleid worden dat ouders, vrienden en/of

coaches een belangrijke invloed hebben op de motivatieoriëntatie die een kind tijdens zijn

ontwikkeling aanleert. Het is dus voor ouders en coaches van belang om te weten of kinderen

vooral taakgericht of vooral resultaatgericht moeten zijn. In dit hoofdstuk zal aan de hand van

onderzoek duidelijk worden wat de ideale motivatieoriëntatie voor kinderen is.

Volgens Scanlan (1982) hebben kinderen twee belangrijke behoeften wanneer ze sporten:

ze moeten een gevoel van competentie hebben en tevens een gevoel van controle hebben over

de activiteiten die ze uitvoeren. Dit betekent dat kinderen vooral taakgericht moeten zijn, want

dan leggen ze de nadruk op de activiteit zelf. Wanneer de activiteit namelijk goed wordt

uitgevoerd, ontstaat er een gevoel van competentie en een gevoel van controle over de

activiteit en is er, onafhankelijk van het resultaat, aan de belangrijke behoeften die Scanlan

noemt, voldaan. Wanneer kinderen echter resultaatgericht zijn, kunnen ze zich alleen

competent voelen als ze gewonnen hebben en zijn ze afhankelijk van externe factoren zoals

bijvoorbeeld het niveau van de tegenstander, het geluk van een toevallig geslaagde actie of

een onverwacht in eigen voordeel beslissende scheidsrechter, dan wel jury. Bij verlies bestaat

dan de mogelijkheid dat er geen controle over de uitvoering en geen gevoel van competentie

is. Wanneer dus egogerichtheid benadrukt wordt, kan er maar onder beperkte omstandigheden

(wanneer het resultaat voldoet aan de vooraf gestelde verwachtingen) aan de behoeften van

het kind worden voldaan.



DeCharms (1968) en Deci & Ryan (1985, 1991) maken wat betreft het gevoel van controle

over de activiteit onderscheid in gevoelens van autonomie en externe controle. Van autonomie

wordt gesproken wanneer kinderen zelf beslissingen (kunnen en mogen) nemen en van

externe controle wordt gesproken als kinderen afhankelijk zijn van bijvoorbeeld ouders bij het

nemen van beslissingen (deCharms, 1968). Hierop aansluitend spreken Deci & Ryan (1985,

1991) van beloningen die controlerend dan wel informerend werken. In termen van autonomie

en controle houdt dit in dat kinderen die zogenoemde controlerende beloningen (bijvoorbeeld

geld) krijgen, onder controle staan van een beloning en dus niet zelf kunnen beslissen of ze

een taak goed hebben uitgevoerd. De beloning bepaalt dus als het ware of de taak goed is

uitgevoerd. Een beloning met een informerend karakter is daarentegen een beloning in de

vorm van bijvoorbeeld positieve feedback, waarmee het kind zelf bepaalt of het een gevoel

van competentie en een gevoel van controle heeft. Aan de hand van deze gevoelens kan een

kind dan bepalen of de taak wel of niet goed is uitgevoerd.

Ook Vallerand et al. (1987) sluiten zich aan bij de opvatting dat kinderen controle moeten

hebben over de uitvoering. Na bestudering van een aantal onderzoeken concluderen Vallerand

et al. namelijk dat kinderen die geen controle hebben over een taak, maar onder controle staan

van een coach of ouder minder intrinsiek gemotiveerd zijn. Deze kinderen konden maar in

beperkte mate zelf beslissingen nemen, omdat dat steeds door de coach of de ouders werd

gedaan. Naast een afname in intrinsieke motivatie werd ook een verminderde creativiteit en

een verminderde flexibiliteit bij het oplossen van problemen waargenomen. Kinderen die

echter vrij waren in hun keuze, die dus grotendeels zelf beslissingen namen tijdens een

activiteit, hadden een hogere intrinsieke motivatie dan kinderen die hierin beperkt waren.

Uit de literatuurstudies van deCharms (1968), Scanlan (1982), Deci & Ryan (1985, 1991)

en Vallerand et al. (1987) kan geconcludeerd worden dat kinderen vooral intrinsiek

gemotiveerd moeten zijn. Kan dit echter ook met behulp van empirisch onderzoek worden

bevestigd?

Aan de hand van resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Van der Loo & Van

Rossum (1996) naar de thuissituatie van jeugdige sporters, kan bevestigd worden dat talenten

een grotere intrinsieke dan extrinsieke motivatie hebben. Van der Loo & Van Rossum

maakten onderscheid tussen een topsportgroep en een wedstrijdgroep en beide groepen bleken

hoger te scoren op intrinsieke dan op extrinsieke motivatie.

Verder onderzoek van Van Rossum (1997) bij jeugdige hockeyers (n=30, 16-17 jr.),

volleyballers (n=174, 11-16 jr.) en tennissers (n=65, 12-16 jr.) bleken deze resultaten nog



eens te bevestigen. Ook deze talenten scoorden hoger op intrinsieke dan op extrinsieke

motivatie.

In navolging van Van der Loo & Van Rossum (1996) en Van Rossum (1997) hebben Van

de Langemheen & De Wit (2002) en Companjen & Douma (2003) onderzoeksstages

uitgevoerd naar respectievelijk tijdsbesteding, motivatie en betrokkenheid en fysieke en

psychologische factoren bij talenten. Ook de talenten (12 tot 17 jaar, verschillende sporten)

die aan de onderzoeksstage van Van de Langemheen & De Wit (2002) deelnamen, bleken

een grotere intrinsieke dan extrinsieke motivatie te hebben. De studenten deden geen

onderzoek naar het verschil in intrinsieke en extrinsieke motivatie, maar de score van de

intrinsieke motivatie (5,03 ± 0,57; met een maximale score van 6) is dermate groter dan de

score van de extrinsieke motivatie (3,50 ± 0,85), dat kan worden aangenomen dat de talenten

een grotere intrinsieke dan extrinsieke motivatie hebben. Hierbij moet wel worden opgemerkt

dat de groep talenten uit zowel sporttalenten (n=45) als muziektalenten (n=12) bestond. Er

was dus sprake van een gemixte talentgroep, maar aangezien de interactie tussen talent en

activiteit niet significant is bij zowel de intrinsieke (F=0,01; df=1,182; p=0,94) als extrinsieke

motivatie (F=0,9; df=1,182; p=0,36), kan geconcludeerd worden dat talenten uit het

onderzoek van Van de Langemheen en De Wit een hogere intrinsieke dan extrinsieke

motivatie hebben.

Resultaten van een andere onderzoeksstage die door Companjen & Douma (2003) is

uitgevoerd bij getalenteerde volleyballers, tonen aan dat volleybaltalenten een hogere

extrinsieke dan intrinsieke motivatie hebben. Ze deden onderzoek naar de fysieke en

psychologische factoren van getalenteerde volleyballers en hebben onder andere de

intrinsieke en extrinsieke motivatie van de proefpersonen gemeten. Companjen & Douma

bepaalden het verschil tussen een meest getalenteerde extreemgroep (top 20% van de

talenten) en een getalenteerde extreemgroep (de 20% minst getalenteerde volleyballers). Bij

zowel de meest-getalenteerde extreemgroep als de getalenteerde extreemgroep bleken

proefpersonen hoger te scoren op extrinsieke (31,36 ± 7,05 en 31,00 ± 6,60) dan op

intrinsieke motivatie (29,32 ± 3,28 en 27,96 ± 3,87). Er bleek tussen zowel de groepen

(meest-getalenteerde groep en getalenteerde groep) als de score op de intrinsieke en

extrinsieke motivatie geen significant verschil te bestaan. In tegenstelling tot de van Van de

Langemheen & De Wit blijkt de extrinsieke motivatie hoger te zijn dan de intrinsieke

motivatie. Dit is overigens geen significant verschil.



Wat verder uit de resultaten van het onderzoek van Companjen & Douma valt op te maken

is dat zowel jongens als meisjes hoger op extrinsieke dan intrinsieke motivatie scoren. Er lijkt

echter geen verschil te zijn tussen jongens en meisjes. Jongens lijken ongeveer in dezelfde

mate meer extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd te zijn (31,42 ± 7,55 en 28,88 ± 3,73) dan

meisjes meer extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd zijn (30,96 ± 6,09 en 28,42 ± 3,56).

Dit verschil zou verklaard kunnen worden aan de hand van de groepen die deelnamen aan

het onderzoek van Companjen & Douma enerzijds en het onderzoek van Van de Langemheen

& De Wit anderzijds. Aan het onderzoek van Companjen & Douma waren namelijk

volleybaltalenten van de Nederlandse Volleybalschool verbonden, terwijl Van de

Langemheen en De Wit de intrinsieke en extrinsieke motivatie van talenten uit meerdere

sporten bepaald hadden. Bovendien waren dit talenten van verschillende niveaus, terwijl de

talenten uit het onderzoek van Companjen & Douma wat betreft volleybal de top van

Nederland vormden.

Ook resultaten van het onderzoek van Chantal et al. (1996) kunnen de resultaten van Van

der Loo & Van Rossum (1996), Van Rossum (1997) en Van de Langemheen & De Wit

(2002) maar deels bevestigen. Ze deden onderzoek naar de motivatie van 98 Bulgaarse

topsporters (kanoërs, tennissers, biatleten, kunstschaatsers, boksers, skiërs) met een

gemiddelde leeftijd van 19 (± 5,5 jr.; mannen) en 20 (± 3,8 jr.; vrouwen). In hun zogenoemde

multi-dimensionele analyse van motivatie ten opzichte van topprestaties, maakten ze een

onderscheid tussen medaillewinnaars en titelhouders (n=25) enerzijds en talenten (n=73)

anderzijds. Van beide groepen werd de intrinsieke en extrinsieke motivatie bepaald aan de

hand van vragenlijsten, die voor een training werden afgenomen. Alhoewel Chantal et al.

geïnteresseerd waren in de verschillen van intrinsieke en extrinsieke motivatie tussen de

groepen en dus niet het verschil in intrinsieke en extrinsieke motivatie binnen de groepen,

blijkt uit hun resultaten dat de medaillewinnaars en titelhouders een hogere extrinsieke (3,59

± 0,46; met maximale score van 5) dan intrinsieke (3,45 ± 0,76) motivatie hebben. Dit is

echter geen groot verschil en kan mogelijk verklaard worden doordat medaillewinnaars en

titelhouders in Bulgarije rijkelijk beloond worden voor hun sportprestaties (Chantal et al.,

1996). Sport is in het Oostblok als het ware een manier om aan de armoede te ontsnappen en

status te vergaren. Dit gaat echter niet op voor de getalenteerde groep, want de proefpersonen

uit deze groep blijken juist een grotere intrinsieke (3,60 ± 0,53) dan extrinsieke (3,38 ± 0,64)

motivatie te hebben. De proefpersonen uit deze groep hebben de top nog niet bereikt en

hebben dus waarschijnlijk (nog) niet ondervonden hoe het is om rijk te zijn en status te

hebben in Bulgarije. Een andere mogelijke verklaring zou met de samenstelling qua geslacht



van de topgroep en de getalenteerde groep te maken kunnen hebben. Dit wordt in de volgende

alinea nader toegelicht.

Naast het verschil tussen de topgroep en de getalenteerde groep hebben Chantal et al.

(1996) namelijk ook naar het verschil in motivatie tussen de beide geslachten gekeken. Uit de

resultaten blijkt dat de Bulgaarse vrouwelijke atleten (n=35) meer intrinsiek (3,75 ± 0,60) dan

extrinsiek (3,41 ± 0,52) gemotiveerd zijn en dat de Bulgaarse mannelijke atleten (n=63)

ongeveer net zo intrinsiek (3,46 ± 0,55) als extrinsiek (3,45 ± 0,65) gemotiveerd zijn. Dit

betekent dat de vrouwelijke atleten uit het onderzoek van Chantal et al. meer gemotiveerd

raken door de activiteit zelf dan door de beloningen die ze ervoor krijgen, terwijl de

mannelijke atleten voor zowel de beloningen als de activiteit zelf sporten. Een al in de vorige

alinea genoemde verklaring voor het feit dat de topgroep meer extrinsiek dan intrinsiek

gemotiveerd is, kan van de samenstelling van de groepen afhangen. Wanneer namelijk de

topgroep vooral uit mannen bestaat en er maar een klein aantal vrouwelijke atleten in de

topgroep zitten, zal de topgroep meer extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd zijn. De

samenstelling van de groepen is echter geen verklaring voor het feit dat de topgroep meer

extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd is. De topgroep bestond namelijk uit 7 vrouwelijke en

18 mannelijke topsporters en de talentgroep uit 28 vrouwelijke en 45 mannelijke topsporters.

De Chi-square analyse die hierop is toegepast door Chantal et al. wijst uit dat de

VDPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�JURHSHQ�QLHW�YHUVFKLOW� �Ȥ2=0,87; df=1, p>0,05) en dat de samenstelling

van de groepen dus niet als verklaring kan gelden voor het feit dat de topsportgroep een

hogere extrinsieke dan intrinsieke motivatie heeft, terwijl de talentgroep een hogere

intrinsieke dan extrinsieke motivatie heeft.

Het onderzoek van Chantal et al. bevestigt dus enerzijds de stelling van deCharms (1968),

Scanlan (1982), Deci & Ryan (1985, 1991) en Vallerand et al. (1987) en resultaten van Van

der Loo & Van Rossum (1996), Van Rossum (1997) en Van de Langemheen & De Wit

(2002), doordat de vrouwelijke atleten meer intrinsiek dan extrinsiek gemotiveerd zijn.

Anderzijds spreken de resultaten van het onderzoek de theorie en de besproken resultaten

tegen, doordat de topgroep meer extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd is.

Al met al kan geconcludeerd worden dat kinderen die aan topsport doen taakgericht

moeten zijn, zodat ze vooral bezig zijn met het verbeteren van zichzelf. Ouders en coaches

moeten dus vooral de vorderingen van “hun” talent benadrukken en zich minder met het

resultaat van wedstrijden bezig houden.



Wanneer dit teruggekoppeld wordt naar het model van Weiss, betekent dit dat een kind bij

de juiste begeleiding vooral de linkerkant van gedeelte A van het model zou moeten

doorlopen. In hoofdstuk 4 zal duidelijk worden wat taakgerichtheid voor gevolgen heeft bij

het geven van feedback en de bekrachtiging van bepaald gedrag door volwassenen en

vrienden.



Hoofdstuk 4

Feedback en bekrachtiging door ouders en coaches

Nu bekend is dat kinderen die aan topsport doen vooral taakgerichtheid moeten nastreven,

kan er wat meer gezegd worden over de feedback die ouders en coaches moeten geven. Maar

voordat de rol van feedback en bekrachtiging aan bod komt, zal eerst besproken worden wat

het nastreven van taakgerichtheid voor implicaties heeft bij de pogingen die kinderen

ondernemen ter verbetering van hun taak. Hieraan gekoppeld is de taakmoeilijkheid die mede

bepalend is of een taak wel of niet verbeterd kan worden. Voordat de rol van feedback en

bekrachtiging aan bod komt, wordt nu allereerst iets gezegd over de pogingen die kinderen

doen om hun taak te verbeteren en de daaraan gekoppelde taakmoeilijkheid.

Uit hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat kinderen vooral taakgericht moeten zijn, zodat

ze zich volledig op het verbeteren van hun taak kunnen richten. Dit heeft gevolgen voor de

manier waarop ouders, coaches, maar ook vrienden een talent moeten benaderen. De

pogingen die zo’n talent onderneemt om z’n vaardigheid te verbeteren, mogen niet te

makkelijk, maar ook niet te moeilijk zijn. Wanneer de pogingen namelijk te moeilijk zijn, kan

het talent het gevoel krijgen dat hij zich niet verbetert, waardoor de motivatie zou kunnen

verdwijnen, juist omdat hij zich niet verbetert. Wanneer de pogingen te makkelijk zijn,

verbetert het talent zich ook niet, omdat de taak al onder controle is van het talent. Het gevolg

is dat de motivatie van het talent waarschijnlijk zal afnemen.

De trainer moet er dus voor zorgen dat het talent oefenstof krijgt, die niet te moeilijk en

niet te makkelijk is. Met andere woorden, een trainer moet ervoor zorgen dat een talent

haalbare uitdagingen nastreeft tijdens bijvoorbeeld trainingen. Op deze manier kan de trainer

het talent motiveren en gemotiveerd houden om door te gaan en proberen om het maximaal

haalbare niveau van het talent te bereiken. Wanneer een trainer bepaalde vaardigheden

aanleert, zal hij gebruik moeten maken van feedback om bepaalde (goede) gedragingen te

bekrachtigen. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt besproken wat de invloed van feedback

op de motivatie van kinderen kan zijn.

Allereerst wordt weer even teruggegrepen op hoofdstuk 3. Hierin werd namelijk al

aangegeven dat een kind pas intrinsiek georiënteerd kan zijn, wanneer hij het gevoel heeft dat

hij zelf beslissingen kan nemen. Een kind moet dus het gevoel hebben dat hij eigen keuzes



kan maken en niet helemaal onder controle staat van bijvoorbeeld een coach. Dit betekent dat

het belonen van kinderen en het geven van feedback een wisselend resultaat kan opleveren.

Het belonen van een kind en het geven van feedback levert pas een optimaal resultaat op

(verbetering van de intrinsieke motivatie) wanneer het kind vrij is om ermee te doen wat hij

wil. Wanneer een kind dus zelf een keuze mag maken en niet door het belonen en de feedback

in een bepaalde richting wordt gedwongen (Vallerand et al., 1987). De invloed van feedback

op de motivatie van talenten wordt duidelijk aan de hand van onderzoek dat Vallerand (1983)

heeft uitgevoerd.

Vallerand (1983) heeft namelijk onderzoek gedaan bij ijshockeytalenten en gekeken naar

het effect van verschillende hoeveelheden feedback op de intrinsieke motivatie van hen.

Vijftig jongens in de leeftijd van 13 tot 16 jaar (gemiddeld 14,9 jaar) werden verdeeld over

vijf groepen. Eén groep ontving geen feedback en vier andere groepen ontvingen 6, 12, 18 of

24 keer positieve feedback gedurende het uitvoeren van een vaardigheidstaak. De

proefpersonen voerden 24 keer een vaardigheidstaak uit. Deze vaardigheidstaak bestond uit

het nemen van een beslissing in een bepaalde ijshockeysituatie. Gedurende die situaties

bepaalden de talenten of er in een situatie geschoten, gepasst of geschaatst moest worden.

Tijdens het onderzoek ontvingen de proefpersonen feedback in de trend van “your

performance up to now is very good” of “it’s quite rare to see someone like you who is so

quick and yet makes ver few mistakes”. Deze feedback werd bij één groep helemaal niet

gegeven, bij een andere groep om de 4 situaties, bij weer een andere groep om de 2 situaties

en bij de resterende groepen na elke situatie of de ene keer na één en de andere keer na twee

situaties gegeven. Zo creëerden Vallerand dus 5 groepen van 10 proefpersonen, die na het

experiment vragenlijsten invulden om de motivatie te bepalen.

De proefpersonen uit de vier groepen die feedback kregen, bleken na het afnemen van

vragenlijsten een hogere intrinsieke motivatie te hebben dan de proefpersonen uit de groep die

geen feedback kreeg. Er waren verder geen onderlinge verschillen tussen de groepen die

feedback kregen, waardoor geconcludeerd kan worden dat niet de hoeveelheid feedback, maar

het geven van feedback bepalend was voor de motivatie die talenten in dit onderzoek van

Vallerand hadden. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de feedback die talenten kregen

van algemene aard was. Misschien dat specifiekere feedback voor meer motivatie kan zorgen

en dat er dan ook een onderscheid gemaakt kan worden in de hoeveelheid feedback die

talenten krijgen.



Eigenlijk toont het onderzoek van Vallerand (1983) alleen aan dat het geven van feedback

bevorderlijk is voor de motivatie van een talent. Gezien de feedback die gegeven werd,

bewijst Vallerand met dit onderzoek echter niet dat de kwaliteit bepalend is voor de motivatie

die een talent ontwikkelt. Verder moet dus uitwijzen wat de invloed is van de kwaliteit van

feedback op de motivatie van talenten. Naast het geven van verbale feedback kan ook de

invloed van non-verbale feedback misschien bepalend zijn voor de intrinsieke motivatie van

een kind dat aan topsport doet. Onderzoek naar het onderscheid in verbale en non-verbale

feedback bij talenten moet de huidige kennis over het geven van feedback kunnen vergroten.

Dit onderzoek van Vallerand (1983) geeft steun aan een andere voorwaarde die Vallerand

et al. (1987) geven met betrekking tot feedback. Vallerand et al. (1987) beweren namelijk dat

niet de hoeveelheid feedback, maar de kwaliteit van de feedback bepalend is voor de mate

waarin een kind z’n intrinsieke motivatie verbetert. En uit de resultaten van Vallerand’s

eerdere onderzoek bij ijshockeytalenten blijkt inderdaad dat de hoeveelheid feedback er niet

toe doet, maar dat feedback op zichzelf al een positieve invloed heeft op de intrinsieke

motivatie van talenten. Als aanvulling op het onderzoek van Vallerand (1983) geven

Vallerand et al. (1987) aan dat dit voor zowel getalenteerde jongens als meisjes geldt. Dus

zowel getalenteerde jongens als meisjes moeten een goede kwaliteit aan feedback krijgen van

ouders, trainers en/of vrienden willen ze goed gemotiveerd kunnen blijven.

Tot slot van dit hoofdstuk kan dus geconcludeerd worden dat ouders en coaches feedback

moeten geven, willen ze een talent gemotiveerd houden bij het doen van topsport. Deze

feedback moet gericht zijn op het verbeteren van de vaardigheid en niet op het resultaat van

een wedstrijd (zie hoofdstuk 3). Hierbij moet bovendien rekening worden gehouden met het

feit dat de pogingen die kinderen doen om een vaardigheid te trainen niet te moeilijk en niet te

makkelijk mogen zijn, zodat kinderen haalbare uitdagingen nastreven.



Hoofdstuk 5

Beloningssysteem en doelstellingen

Uit de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat kinderen die aan topsport doen een

intrinsieke motivatieoriëntatie moeten nastreven, haalbare en uitdagende pogingen moeten

doen om hun vaardigheid te verbeteren en positieve verbale feedback moeten krijgen van hun

ouders of trainers, willen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een hulpmiddel om dit te

verwezenlijken en de motivatie van een kind dat aan topsport te bevorderen is gebruik van

doelstellingen. Dit bleek al uit het model van Weiss (zie figuur 1) en doelstellingen zijn dan

ook een belangrijk onderdeel van de begeleiding waarmee ouders en trainers rekening moeten

houden.

Scanlan (1982) geeft aan dat doelstellingen ook op een andere manier als hulpmiddel

dienen. Ze stelde dat kinderen gevoelens van stress kunnen ondervinden, wanneer ze geen

gevoel van controle hebben over de eigen activiteiten. Gevoelens van incompetentie en

gebrek aan controle noemt ze als belangrijke factoren die stress kunnen opwekken bij

kinderen. Het is dus van belang dat deze factoren op een bepaalde manier voorkomen worden

en doelstellingen zijn volgens haar de oplossing voor dit probleem. Tevens concludeerde

Scanlan dat de doelstellingen door het kind zelf moeten worden opgesteld. Uiteraard moet een

ouder of coach hierbij helpen en het kind niet benadrukken dat winnen belangrijk is, maar dat

het vooral om het ontwikkelen en verbeteren van de vaardigheden gaat. Ouders en trainers

moeten het kind dus doelstellingen laten maken die taakgericht zijn. Bovendien moeten de

doelstellingen realistisch zijn. Dat wil zeggen dat de opgelegde doelstellingen uitdagend en

haalbaar zijn voor het kind. Belangrijk bij het stellen van doelen is dat alle betrokkenen

rekening houden met het dynamische karakter ervan. Doelstellingen zijn voortdurend

onderhevig aan veranderingen en doelen zullen dan ook constant bijgesteld moeten worden

om ze uitdagend en haalbaar te houden. Wanneer ze te moeilijk zijn, moeten ze makkelijker

worden gemaakt, zodat de doelstelling haalbaar en uitdagend blijft. En wanneer de

doelstelling te makkelijk blijkt, zal de doelstelling wat moeilijker moeten worden gemaakt,

zodat de doelstelling uitdagend wordt.

De uitgangspunten die Scanlan (1982) op papier zette, zijn grotendeels terug te vinden in

de theorie die Locke & Latham (1985) over doelstellingen ontwikkelden. Locke & Latham

ontwikkelden hun theorie op zo’n wijze dat doelstellingen in de sportpraktijk konden worden

toegepast. De theorie omvat de volgende uitgangspunten:



1. Specifieke, moeilijke doelen leiden tot betere prestaties dan vage of makkelijke doelen

2. Korte termijn doelen kunnen het behalen van lange termijn doelen bevorderen

3. Doelen hebben invloed op de prestatie door het bevorderen van uithoudingsvermogen,

het richting geven aan aandacht en strategieontwikkeling

4. Feedback over de vooruitgang is nodig (alhoewel het niet onontbeerlijk is) bij het

gebruikmaken van doelstellingen

5. Doelen moeten geaccepteerd worden, willen ze invloed hebben op de prestatie

De belangrijkste aanname die Locke & Latham deden, is dat de prestatie wordt beïnvloed

door het uitproberen van bewuste doelstellingen die een individu zichzelf oplegt. Volgens de

theorie resulteren moeilijke doelen in een betere taakuitvoering dan makkelijke doelen en

resulteren specifieke moeilijke doelen in een hogere taakuitvoering dan geen of algemene

“doe je best” doelen. Verder kan uit de theorie van Locke & Latham nog worden afgeleid dat

er een onderscheid in specificiteit, moeilijkheid en termijn van doelstellingen gemaakt kan

worden.

Dat doelstellingen een middel zijn om intrinsieke motivatie te bevorderen werd al door

Vallerand et al. (1987) geconstateerd na bestudering van een aantal onderzoeken. Vallerand et

al. concludeerden in hun literatuuronderzoek namelijk dat doelstellingen zo concreet

(specifiek) en haalbaar (moeilijkheid) mogelijk moeten zijn, willen ze de motivatie positief

beïnvloeden. Wel voegden ze eraan toe dat doelstellingen door iemand zelf moeten worden

gemaakt.

Rotella & Bunker (1987) gaven vervolgens een aantal suggesties, die kinderen kunnen

helpen bij het maken van doelstellingen:

x Stel lange en korte termijn doelen die helpen bij het behalen van een doelstelling op de

lange termijn

x Ontwikkel een strategie en schema voor het behalen van de doelstelling

x Zorg ervoor dat doelen positief zijn en niet negatief; specificeer wat je wilt en niet wat

je wilt vermijden

x Wees zo specifiek mogelijk wanneer mogelijk

x Stel jezelf steeds weer voor dat je je doelstelling haalt en droom over hoe goed het

voelt wanneer je je doelstelling behaalt

x Stel een tijdslimiet op je doelstellingen, maar geen beperking. Blijf volgens je plan

werken



x Stel liever iets minder moeilijke doelen dan teveel gevraagde doelen, want wanneer je

je doelstellingen blijft bereiken, zul je steeds weer een goed gevoel hebben. En doelen

kunnen dan steeds moeilijker worden gemaakt

x Deel je doelstellingen met mensen die je kunnen en willen helpen bij het behalen van

je doelstellingen en zorg ervoor dat je je niet teveel aantrekt van mensen die proberen

om je tegen te werken bij het behalen van je doelstellingen

x Schrijf je doelstellingen op en maak een soort dossier ervan

x Bekrachtig je doelen door ze vaak te lezen en herinner jezelf eraan hoe belangrijk ze

voor je zijn

Wanneer een kind zich aan deze uitgangspunten houdt, zullen ze volgens Rotella & Bunker

(1987) goede doelstellingen maken, die van invloed zijn op de motivatie.

Naast de door Locke & Latham en Vallerand et al. genoemde specificiteit en moeilijkheid

van doelstellingen, is uit de vorige hoofdstukken van dit literatuuronderzoek duidelijk

geworden dat kinderen vooral doelstellingen moeten maken die betrekking hebben op een

taakgerichte motivatieoriëntatie. Onderzoek van Weinberg et al. (2000) bevestigt dit. Het

grootste gedeelte (42%) van de Olympische atleten (gemiddelde leeftijd van 24,6 jaar) die aan

hun onderzoek deelnamen, maakt daadwerkelijk doelstellingen die gericht zijn op de

uitvoering en verbetering van hun vaardigheid. Een kleiner percentage van de 338 atleten,

actief in 12 verschillende takken van sport, hechtte vooral belang aan doelstellingen die

resultaatgericht (26%) waren of met plezier (15%) te maken hadden. Wat Weinberg et al.

(2000) concludeerden, was dat vooral doelstellingen met betrekking tot de uitvoering en het

plezier, dus taakgeoriënteerde doelstellingen, van belang zijn wanneer een sporter besluit om

van doelstellingen gebruik te maken.

Hetzelfde onderzoek bepaalde de moeilijkheid van de doelstellingen waarvan de

Olympische atleten gebruik maakten. Het bleek dat de atleten vooral moeilijke (maar geen

onrealistische) doelstellingen gebruikten. Het probleem van het besproken onderzoek van

Weinberg et al. is echter dat de Olympische atleten een gemiddelde leeftijd van 24,6 jaar

hebben, terwijl dit literatuuronderzoek op zoek is naar doelstellingen die topsportende

kinderen gebruiken. Verder onderzoek bij kinderen die aan topsport doen moet dus uitwijzen

of ook voor hen geldt dat moeilijke doelstellingen leiden tot een positieve invloed op de

motivatie.



Waar wel onderzoek naar is gedaan bij talenten is het verschil in zelf gestelde of

opgelegde doelstellingen. Lambert et al. (1999) bepaalden dit door een ploeg bestaande uit

een selectie van zeventien turnsters (met een leeftijd van 12 of 13 jaar) te benaderen. Dit was

een ploeg die zich gekwalificeerd had voor de nationale kampioenschappen. Uiteindelijk

deden Lambert et al. onderzoek naar de invloed van ‘locus of control’ op doelstellingen die de

turnsters tijdens hun trainingen nastreefden. Hiervoor werden twee meisjes met de hoogste

interne ‘locus of control’ en twee meisjes met de hoogste externe ‘locus of control’

geselecteerd en van deze meisjes werd bepaald hoe lang ze ten opzichte van de totale

trainingstijd aan oefeningen op de balk besteedden. De ‘locus of control’ werd bepaald met

behulp van de ‘Nowicki and Strickland’s Locus of Control Scale for Children’ en de twee

meisjes met de hoogste en de twee meisjes met de laagste score werden vervolgens

geselecteerd voor het onderzoek. Lambert et al. drukten de tijd die ze op de balk aan het

trainen waren uit in een percentage van de totale trainingstijd en konden met behulp hiervan

bepalen wat het verschil was in het aantal trainingsuren dat de meisjes aan de balk

besteedden. Het verschil kon vervolgens verklaard worden door de doelstellingen die ze

nastreefden. De turnsters met een interne ‘locus of control’ spendeerden relatief meer tijd aan

de balk wanneer ze gevraagd werd om zelf gemaakte doelstellingen na te streven, terwijl

turnsters met een externe ‘locus of control’ meer tijd aan de training op de balk besteedden,

wanneer ze door de coach opgelegde doelstellingen nastreefden. Het blijkt dus dat coaches op

de hoogte moeten zijn van de ‘locus of control’ van turnsters om te bepalen of ze

doelstellingen moeten opleggen of dat ze kinderen die aan topsport doen zelf doelstellingen

moeten laten maken.

Al met al kan geconcludeerd worden dat er nog een hoop onderzoek moet worden gedaan

naar doelstellingen die topsportende kinderen nastreven. Hierbij moet niet alleen een

onderscheid worden gemaakt in specificiteit, moeilijkheid en termijn van doelstellingen, maar

moet ook rekening worden gehouden met zelf gemaakte en door een coach of ouder

opgelegde doelstelling.

Wanneer er wordt gesproken over kinderen die aan topsport doen, moet er niet alleen

rekening worden gehouden met de tot nu toe behandelde aspecten van het model van Weiss,

maar speelt ook het beloningssysteem dat een kind creëert een rol. Ouders en coaches zullen

een kind moeten belonen om ze gemotiveerd te houden en ervoor zorgen dat een kind

gedurende zijn ontwikkeling in staat is om z’n eigen beloningssysteem te gebruiken. Na de



vorige hoofdstukken betekent dit dat beloningen moeten benadrukken dat intrinsiek

gemotiveerd gedrag goed is en dat kinderen die zich op extrinsieke zaken richten niet goed

bezig zijn. Uit onderzoek van Watson et al. (1984) naar de positieve en negatieve elementen

en consequenties van het doen van topsport bij 43 jongens en 44 meisjes die aan de

Australische zwemkampioenschappen van 1981 deelnamen, bleek dat 75,9% van de jongens

en meisjes deelnamen, omdat ze dan met andere kinderen die zwemmen kunnen omgaan.

Echter 50,6% gaf aan dat het ze ging om uit te blinken en 35,6% meldde dat ze er plezier aan

beleefden. Dit betekent dat er meer jongens en meisjes aan topsport deden om extrinsiek in

plaats van intrinsiek georiënteerde doelen na te streven. Naast genoemde positieve aspecten,

gaf 9,2% van de geïnterviewde kinderen aan dat de verwachtingen van volwassenen als

negatief werden ervaren. Kinderen vonden dat ze te veel onder druk werden gezet of ervoeren

dat ouders of coaches in een slecht humeur waren.

Wanneer ouders en trainers er dus voor zorgen dat kinderen vooral doelstellingen maken

die uitdagend en haalbaar zijn en doelstellingen maken die de intrinsiek georiënteerde

waarden van sportdeelname benadrukken, zullen kinderen een beloningssysteem creëren en

gebruiken om taakgerichte doelen na te streven.

Wanneer alle direct betrokkenen dit op een goede manier nastreven en controleren, zullen

kinderen bepaalde gevoelens van controle en competentie ontwikkelen bij het sporten. In de

volgende hoofdstukken wordt duidelijk wat gevoelens van competentie en controle voor

invloed hebben op het affect en de motivatie van een kind dat aan topsport doet.



Hoofdstuk 6

Gevoelens van competentie en controle en zelfvertrouwen van kinderen die aan topsport
doen

Met een taakgeoriënteerde motivatie heeft een kind (dat aan topsport doet) blijkbaar het

meeste plezier in het uitoefenen van zijn sport. Dit blijkt gevolgen te hebben voor de manier

waarop ouders en coaches feedback en beloningen moeten geven (zie hoofdstuk 4) en de

doelstellingen die topsportende kinderen moeten nastreven (hoofdstuk 5).

Dat taak- of egogerichtheid en doelstellingen invloed hebben op de motivatie en dus het

wel of niet doorgaan met topsport, werd nog eens bevestigd door een aantal onderzoeken die

Gould et al. (1996a, 1996b en 1997) deden naar burnout bij voormalige tennistalenten. De 36

mannelijke en 26 vrouwelijke tennistalenten (gemiddelde leeftijd van 16,4 ± 2,4 jaar) die aan

het grootschalige project van Gould et al. (1996a) deelnamen gaven namelijk aan dat ze met

toptennis gestopt waren, vanwege negatieve ouderlijke invloed, slechte doelstellingen, door

een coach opgelegde druk om te winnen en/of door een coach opgelegd gedrag gericht op

winnen. Uit eerdere hoofdstukken valt af te leiden dat dit negatieve gevolgen heeft voor de

motivatie van talenten. Naast de slechte doelstellingen en verkeerde taakoriëntatie die de

tennistalenten opgelegd kregen, concludeerden Gould et al. (1996b) dat de getalenteerde

tennissers maar een beperkte mate van controle hadden over wat ze deden; ze hadden geen

gevoel van controle over hun tennisvaardigheden. Dat dit negatieve gevolgen heeft voor de

motivatie van een talent, zal in het vervolg van dit hoofdstuk duidelijk worden.

Naast de conclusies die Gould et al. trokken, werd aan de tennistalenten gevraagd of ze

nog adviezen hadden voor andere tennistalenten, ouders en coaches. Andere tennistalenten

werd geadviseerd goede doelstellingen te maken (zie hoofdstuk 5), ouders moesten het belang

van het resultaat niet benadrukken (zie hoofdstuk 4) en meer inspraak van het talent zelf

dulden. Dit laatste werd ook geadviseerd aan coaches. Ook hieruit kan opgemaakt worden dat

de talenten die aan dit onderzoek deelnamen te weinig inspraak hadden en maar op beperkte

schaal zelf beslissingen mochten nemen van de betreffende ouders en coaches. De ‘perceived

control’ van deze talenten was dus erg laag en via het in hoofdstuk twee besproken model van

Weiss kan dan ook geconcludeerd worden dat de motivatie waarschijnlijk niet hoog was en de

talenten met tennis stopten omdat ze niet meer gemotiveerd waren.



Probleem van dit soort onderzoek is dat talenten achteraf moeten aangeven wat hun

redenen waren om te stoppen met toptennis en er op het moment van stoppen misschien wel

andere belangrijke redenen waren die ook meespeelden in hun beslissing om te stoppen.

Het derde onderzoek van Gould et al. (1997) vergeleek drie voormalige tennistalenten van

wie de redenen om te stoppen met toptennis nogal uiteen liepen. Echter de resultaten van dit

derde onderzoek van Gould et al. bevestigden nogmaals dat een gebrek controle over de

activiteit funest was voor de motivatie van deze tennistalenten.

Watson et al. (1984) hadden al in een eerder onderzoek geconcludeerd dat gevoelens van

externe controle als negatief werden ervaren door getalenteerde zwemmers. Ongeveer 9% van

de 43 jongens en 44 meisjes die deelnamen aan de Australische nationale kampioenschappen

van Perth in 1981 bleek externe controle in de vorm van ouderlijke druk als negatief te

ervaren. Door deze invloed van ouders en coaches hadden de zwemtalenten niet het gevoel

dat ze controle hadden over hun activiteit en verloren de zwemtalenten hun gevoel van

competentie. Bovendien bleek dat de zwemtalenten meer gevoel van competentie hadden

wanneer ze met vrienden konden trainen. Watson et al. concludeerden dan ook dat coaches

en/of ouders moeten zorgen voor een topsportomgeving waarin talenten met vrienden kunnen

trainen om ze zoveel mogelijk plezier te laten hebben. De motivatie blijft hierdoor ook

optimaal en talenten zullen zichzelf en vrienden uitdagende doelstellingen opleggen. Ook uit

dit onderzoek blijkt maar weer dat coaches die geen ruimte geven voor controle over de

activiteit negatieve invloed uitoefenen op de motivatie van kinderen die aan topsport doen.

Deze talenten kunnen beter wat vrijer gelaten worden, zodat ze het gevoel hebben dat ze het

allemaal zelf onder controle hebben en geen marionet zijn van een coach of ouder.

De onderzoeken van Gould et al. (1996a, 1996b en 1997) maken dus nogmaals duidelijk

dat een taakgerichte oriëntatiemotivatie en doelstellingen van belang zijn bij het voorkomen

van burnout en (dus) het motiveren van een kind. Tevens bleek dat de motivatie van talenten

positief beïnvloed wordt wanneer de voormalige tennistalenten meer zelfcontrole over de taak

hadden gehad (Gould et al., 1997 en Watson et al., 1984). Bovendien noemden Gould et al.

plezier als belangrijk aspect van de motivatie en het voorkomen van burnout bij

tennistalenten. Plezier zal echter in het volgende hoofdstuk van dit literatuuronderzoek aan de

orde komen.



Naast gevoelens van controle spelen dus ook gevoelens van competentie een rol bij de

motivatie van kinderen die aan topsport doen. En uit hoofdstuk twee kan afgeleid worden dat

zelfvertrouwen hieraan gerelateerd is. Gevoelens van competentie, zelfvertrouwen en

motivatie zijn volgens het ‘skill development model’ (zie figuur 2) concepten die gerelateerd

zijn aan elkaar. Ook ‘locus of control’ wordt geassocieerd met gevoelens van competentie en

controle. ‘Locus of control’ is de mate waarin mensen een gevoel van persoonlijke controle

hebben. Het is een continuüm van intern naar extern, waarbij iemand met een interne controle

positieve en negatieve gebeurtenissen als resultaat van eigen acties of persoonskenmerken

waarneemt. Hierdoor zijn gedragingen en gebeurtenissen onder persoonlijke controle. ‘Locus

of control’ is dus een manier waarop personen zichzelf waarnemen (‘perceived competence’)

en de manier waarop anderen diegene beoordelen. In het eerste geval wordt van interne ‘locus

of control’ gesproken en in het tweede geval van externe ‘locus of control’ (Kerr & Goss,

1997).

Uit onderzoek van Kerr & Goss (1997) kan duidelijk worden gemaakt wat de relatie van

‘locus of control’ met zelfvertrouwen is. Kerr & Goss deden onderzoek naar de mate waarin

jonge getalenteerde turnsters gevoelens van persoonlijke controle en interne locus of control

hadden en bepaalden dus onder anderen de relatie van interen ‘locus of control’ met

zelfvertrouwen. Aan hun onderzoek namen 30 getalenteerde turnsters in de leeftijd van 11 tot

17 jaar (met een gemiddelde leeftijd van 14,1 ± 2,26 jaar) deel, die in de top 40 van Canadese

turnsters stonden. Met behulp van de ‘Nowicki-Strickland Locus of Control Scale for

children’ en de ‘Coopersmith Self-Esteem Inventory (SEI)’ werden respectievelijk de ‘locus

of control’ en het zelfvertrouwen van de turnsters bepaald. De ‘locus of control’ van deze

turnsters was hoger en het zelfvertrouwen lager dan gepubliceerde normen van deze

leeftijdsgroep. Er kon echter geen significant verschil tussen de turnsters en de norm worden

aangetoond. De relatie tussen ‘locus of control’ en zelfvertrouwen bleek negatief te zijn:

r(28)=-0,47 (p<0,2). Dit betekent dat getalenteerde turnsters met een hoge mate van

zelfvertrouwen een lage ‘locus of control’ ervoeren. Resultaten van interviews met een aantal

van deze getalenteerde turnsters (n=12) toonden aan dat ze een gebrek aan controle hadden

over vele aspecten van hun training en wedstrijdactiviteiten. De scores tijdens wedstrijden

worden volgens hen namelijk maar gedeeltelijk bepaald door de kwaliteit van hun uitvoering.

Andere factoren als samenstelling van de jury, plaats van handeling, andere deelneemsters en

deelnemersvolgorde zijn volgens de turnsters mede bepalend voor het resultaat van hun

uitvoering. Het blijkt echter dat de turnsters zelf weinig persoonlijke controle hebben over



hun gezondheid, training en uitvoeringen. Ze hebben dus geen gevoel van autonomie en zelf

verantwoordelijkheid bij hun turnactiviteiten.

Een punt van kritiek op het onderzoek van Kerr & Goss is dat de normwaarden uit de jaren

60 dateren en dus geen representatieve vergelijking zijn met hedendaagse talenten. Bovendien

zijn het normwaarden van leeftijdsgenoten die niet aan topsport doen. Het advies voor ouders

en coaches van getalenteerde turnsters van Kerr & Goss luidt dat ouders en coaches turnsters

bijvoorbeeld moeten betrekken in een jaarplanning. Het stellen van doelen (zie hoofdstuk 5)

en het halen ervan geeft de turnsters dan een gevoel van competentie en vertrouwen, waardoor

de motivatie en het plezier in turnen blijft. De gevolgen voor mannelijke getalenteerde turners

moet in verder onderzoek bepaald worden.

Al met al lijkt het erop dat een gevoel van controle over de activiteit leidt tot gevoelens van

competentie. Gevoelens van competentie leiden op hun beurt weer tot zelfvertrouwen, wat

weer een positieve invloed heeft op de motivatie van een kind dat aan topsport doet. Ouders

en coaches moeten er dus voor zorgen dat talenten tot op bepaalde hoogte vrij zijn in het

bepalen van bijvoorbeeld doelstellingen, zodat ze een gevoel van controle over de taak

krijgen. Gevoelens van competentie en zelfvertrouwen zijn het logische gevolg hiervan.



Hoofdstuk 7

Affect

Naast de tot nu toe behandelde componenten van het model van Weiss, is ook affect van

invloed op de motivatie van kinderen die aan topsport doen. Volgens Cashmore (2002) omvat

affect emoties en gevoelens (situatie afhankelijke sensaties) en sentimenten (permanente

disposities). Een voorbeeld van zo’n emotie is plezier. In het Engels worden hier termen als

‘enjoyment’ en ‘pleasure’ voor gebruikt. Vooral naar ‘enjoyment’ zijn verscheidene

onderzoeken uitgevoerd bij topsporters. Zo deden Scanlan et al. (1989a; 1989b) bijvoorbeeld

onderzoek naar de bronnen van plezier bij topsporters. Hiervoor interviewden Scanlan et al.

15 mannelijke en 11 vrouwelijke voormalige topkunstschaatsers. Ze hadden een gemiddelde

leeftijd van 35 jaar met een range van 22 tot 49 jaar. De definitie van ‘enjoyment’ die Sanlan

et al. (1989b) tijdens de interviews gebruikten was de volgende:

“By enjoyment, I’m referring to the positive feelings or emotions that you could have had

about your skating experience such as pleasure, fun, liking, or loving the experience“ (p. 67)

De voormalige topkunstschaatsers gaven aan dat de mogelijkheid tot vriendschappen (92%),

perceived competence (88%), erkenning van competence door de omgeving (81%) en het

schaatsen zelf (65%) belangrijke bronnen van ‘enjoyment’ waren. Of dit echter ook bronnen

van plezier zijn voor kinderen die aan topsport doen, moet in verder onderzoek nog bepaald

worden.

Ook Gould et al. (1992a; 1992b) deden onderzoek naar positieve en negatieve gevoelens

avn voor, tijdens en na de wedstrijd. Gould et al. bepaalden aan de hand van interviews wat de

emoties van twintig Amerikaanse worstelaars (gemiddelde leeftijd 26,6 ± 2,4 jaar) afkomstig

uit de categorie Grieks-Romeins en uit de categorie vrije stijl waren. Gould et al. (1989a)

concludeerden dat de worstelaars voor een succesvolle wedstrijd positieve verwachtingen

hadden, terwijl ze voor een slechte wedstrijd negatieve gevoelens en negatieve, irrelevante of

onregelmatige gedachtenpatronen hadden. Hetzelfde gold voor emoties tijdens de wedstrijden

(Scanlan et al., 1989b).

Maar net als bij de onderzoeken van Scanlan et al. (1989a; 1989b), geldt voor de

onderzoeken van Gould et al. (1992a; 1992b) dat het nog maar afwachten is of de resultaten

en conclusies ook voor kinderen die aan topsport doen, gelden.



Uit onderzoek van Scanlan & Lewthwaite (1986) naar de bronnen van plezier bij 76

getalenteerde worstelaars in de leeftijd van 9 tot 14 jaar, blijkt dat 80% van de ouders zeer

betrokken is bij de prestaties van hun kind. Hier werd ‘enjoyment’ omschreven als:

“…the amount of fun experienced during the season and the degree to which the competitiors

liked to wrestle.” (p. 27)

Het bleek dat de jongere worsteltalenten en de worsteltalenten die zichzelf beter achtten,

gedurende het seizoen meer plezier hadden dan andere talenten. De talenten die voelden dat

hun ouders en coaches tevreden waren met hun totale seizoensprestatie, minder druk voelden

en meer positieve betrokkenheid en interactie van volwassenen hadden, bleken meer plezier te

hebben dan de andere worsteltalenten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat talenten met

positieve gevoelens en dus positieve emoties meer plezier hebben in het worstelen en

waarschijnlijk gemotiveerder zijn dan talenten met negatieve gevoelens.

Uit dit beperkte aanbod van onderzoeken naar de emoties van kinderen die aan topsport

doen, kan geconcludeerd worden dat er nog veel onderzoek moet worden gedaan naar dit

onderwerp. Er is natuurlijk veel onderzoek uitgevoerd naar volwassen topsporters en kinderen

die niet aan topsport doen, maar er is nog amper onderzoek gedaan naar het affect van

kinderen die aan topsport doen. Dit is dan ook een uitdaging voor toekomstige onderzoekers

die geïnteresseerd zijn naar de invloed van emoties op de motivatie van kinderen die aan

topsport doen.



Hoofdstuk 8

Conclusies en aanbevelingen

De algemene conclusie die uit dit literatuuronderzoek getrokken kan worden, is dat er nog

veel onderzoek moet worden gedaan naar de invloed van coaches en ouders op de motivatie

van kinderen die aan topsport doen.

Wat betreft motivatieoriëntatie is duidelijk geworden dat kinderen taakgericht moeten zijn,

willen ze het meeste plezier beleven aan topsport. Hierdoor zijn talenten vooral bezig met het

verbeteren van zichzelf. Om kinderen die aan topsport doen, vooral taakgericht te maken

moeten ouders en coaches dus vooral de vorderingen benadrukken en zich minder met het

resultaat van wedstrijden bezig houden.

Naast een taakgerichte motivatieoriëntatie blijkt ook het geven van feedback en beloningen

van invloed te zijn op de motivatie van getalenteerde sporters. Uit hoofdstuk drie kan afgeleid

worden dat de feedback van ouders en coaches aan talenten vooral gericht moet zijn op het

verbeteren van de vaardigheid en niet op het resultaat van een wedstrijd.

Hierbij moeten ouders en coaches pogingen laten doen die voor talenten niet te moeilijk en

niet te makkelijk zijn, zodat kinderen haalbare uitdagingen nastreven.

Ook doelstellingen leiden tot een stimulans van de motivatie van kinderen die aan topsport

doen. Uit hoofdstuk vijf kan geconcludeerd worden dat ouders en trainers ervoor moeten

zorgen dat kinderen vooral doelstellingen maken die uitdagend en haalbaar zijn en

doelstellingen maken die vooral gericht zijn op het verbeteren van de vaardigheden. Alleen

wanneer topsportende kinderen deze doelstellingen nastreven, zullen ze een beloningssysteem

creëren en gebruiken om taakgerichte doelen na te streven.

Hoofdstuk zes maakt vervolgens duidelijk dat dit gevolgen heeft voor de gevoelens van

competentie en controle en het zelfvertrouwen van kinderen die aan topsport doen. Wanneer

talenten een gevoel van controle over de activiteit hebben, krijgen ze gevoelens van

competentie. Dit kan tot een verbeterd zelfvertrouwen leiden, wat weer zorgt voor een

positieve invloed op de motivatie van een topsportend kind. Ouders en coaches moeten er dus

voor zorgen dat talenten tot op bepaalde hoogte vrij zijn in het bepalen van bijvoorbeeld

doelstellingen, zodat ze een gevoel van controle over de taak krijgen. Gevoelens van

competentie en zelfvertrouwen kunnen dan als gevolg hiervan ontstaan.

Vooral naar de invloed van emoties op de motivatie van een kind dat aan topsport doet,

moet nog veel onderzoek worden gedaan. Er kan aan de hand van hoofdstuk zeven



voorzichtig geconcludeerd worden dat positieve emoties (zoals plezier en blijdschap) voor,

tijdens of na een wedstrijd tot betere prestaties leiden dan negatieve emoties (zoals woede en

verdriet). Ouders en coaches moeten er dus voor zorgen dat ze talenten richten op de

plezierige kanten van topsport, zodat de talenten met een goed gevoel aan de wedstrijd

beginnen.



Hoofdstuk 9
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