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Jelle Jolles (1):

‘Nieuwsgierigheid 
is essentieel voor 
talentontwikkeling’
Welke rol speelt het brein bij talentontwikkeling van kinderen?
Die vraag staat centraal in het boek ‘Ellis en het verbreinen’
van Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, gedrag & educatie aan
de Vrije Universiteit. Aan de hand van een aantal uitspraken uit
het boek gaat Jolles in deze interviewserie dieper in op de ontwikkeling van de hersenen. En op de vraag: wat betekent dit
voor het opleiden van jeugdvoetballers? In deel 1: een inleiding
en de invloed van nieuwsgierigheid op talentontwikkeling.

‘K ennis over het brein
verdient meer toepassing’

Jelle Jolles

Jelle Jolles is neuropsycholoog en
hersenwetenschapper. Sinds 2009 is
hij hoogleraar Hersenen, gedrag &
educatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier is hij tevens directeur
van het Onderzoeksinstituut LEARN!
en leider van het Centrum Brein &
Leren. Sinds kort is hij Universiteitshoogleraar.
In 2011 verscheen de tweede, geheel
herziene druk van Jolles’ boek ‘Ellis
en het verbreinen’ over talentontwikkeling van kinderen en jeugdigen.
Centraal in dit boek staat het lerende
brein en de ontwikkeling hiervan.
Jolles koppelt daarbij op een toegankelijke manier de theorie aan de
praktijk. Hij gaat dieper in op wetenschappelijk onderzoek naar hersenen
en hersenfuncties, en wat dit voor
coaches en opleiders betekent in de
dagelijkse praktijk. “Inmiddels pikken veel onderwijsorganisaties op

waar mijn team en ik mee bezig zijn.
Maar fundamentele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar neuropsychologische processen en het
brein zouden nog veel meer toepassing moeten krijgen in het leerproces.
Of dit nu binnen het onderwijs is of
bij een muziek- of voetbalopleiding”,
stelt Jolles, die overigens zelf in de
jeugd van HBS in Den Haag heeft gevoetbald. “Als ik kijk naar het huidige
voetbal kan er meer worden gedaan
met deze kennis.”

‘D e persoonlijke groei van
het kind staat centraal’
De kern van Jolles’ visie is dat het
draait om het kind en diens talenten,
vaardigheden en beleving. Jelle Jolles: “De basis binnen een opleiding is
het kind, met al zijn of haar functies,
interesses en skills. Ook is het van
belang om te kijken: wat is de sociale
context, welke factoren zijn remmend
of stimulerend? En: wat houdt dit kind

bezig? Wij moeten als ouders, coaches
en docenten de voorwaarden creëren
waarbinnen de kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Het gaat om hun
persoonlijke groei.”
Met de wetenschappelijke inzichten
over het lerende kind en diens brein
hoopt Jolles steeds meer opleiders en
coaches maar ook ouders te bereiken.
Jelle Jolles: “Ik wil hen tot denken
aanzetten en handvatten en inzichten
geven waar ze wat mee kunnen. Er
is veel kennis die ook in het voetbal
ingebracht zou kunnen worden. Dat
kan spannende en interessante leads
geven.”

‘N ieuwsgierigheid is
essentiële voorwaarde
voor leren’
De ‘Ellis’ in de titel van het boek verwijst naar ‘Alice in Wonderland’. Dit
(kinder)boek van Lewis Carroll over
het ondernemende en nieuwsgierige
meisje Alice - of Ellis - verscheen in
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• L
 aat het kind verwoorden wat het
doet. Veel kinderen hebben er baat
bij om beter te leren communiceren.
Dat is in een teamsport als voetbal
erg belangrijk.

1865. Daarin draait het - net als in het
boek van Jolles - om nieuwsgierigheid, verwondering, de ontplooiing
van talent, dialoog en communicatie.
Kortom, Ellis is het symbool van talentontwikkeling.
Jelle Jolles: “Nieuwsgierigheid is essentieel voor een optimale ontwikkeling
van het talent van kinderen. Nieuwsgierigheid en openstaan voor nieuwe
dingen is een voorwaarde voor leren.
Net als de ‘eagerness’, het initiatief en
de ondernemingszin, de motivatie om
iets te bereiken. Is een kind nieuwsgierig en erop gericht om te handelen,
iets te doen om dat te bereiken? Dan
is de kans groter dat het aanwezige
talent zich ontplooit.”

‘O ntwerp als trainer
spelvormen die
stimulerend zijn’
Hoe je dit kunt vertalen naar de voetbalpraktijk? Hierbij enkele tips van
Jolles.

• Z
 org dat kinderen relatief veel en
vaak nieuwe technieken leren,
ook al zijn die niet nodig voor de
hoofdstroom van het voetballen. Er
is niets tegen om balinzicht te krijgen door andere balsporten erbij te
doen. Denk bijvoorbeeld aan trefbal,
hockey of slagbal/softbal.
• Zorg voor vergroting van balinzicht,
spelinzicht. Laat jeugdspelers ook
meer ‘pielen’, eigen trucjes bedenken. Het zijn nog steeds kinderen;
doe niet alsof het volwassen voetballers zijn.
• Zorg voor afwisseling; kinderen kunnen hun aandacht er nog niet zo
lang bij houden. Laat hen ‘spelen’ in
de voetbaltraining, naast de echte
training. Zo kunnen ze op een meer
spelende manier veel aspecten van
het handelen ontwikkelen. Dus niet
alleen motorische functies, maar ook
de opbouw van ‘ruimtelijk inzicht’,
ruimtelijk denken, ruimtelijke oriëntatie, de coördinatie tussen de verschillende ledematen etc. Daarnaast
stimuleer je het kind in flexibiliteit.
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“Trainers kunnen veel spelvormen
en trainingsvormen ontwerpen die
enorm stimulerend zijn voor kind en
jeugdige”, besluit Jolles. Een belangrijk
uitgangspunt daarbij: zorg voor verbreding. “Richt je als trainer dus niet
alleen op zaken die gefocust zijn op
voetbal en balbeheersing op zich. Richt
je bijvoorbeeld ook op aspecten als
lichamelijke ontwikkeling en communicatie. Het spel wordt er breder van
en aantrekkelijker. En dat werkt weer
stimulerend voor de jeugdspeler.”
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www.hersenenenleren.nl
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