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Inleiding 

Geen training of wedstrijd zonder een degelijk uitgevoerde warming-up. Ten minste elke 

docent en student van de opleiding Sport en Bewegen zal deze uitspraak onderschrijven. 

Trainers en coaches kunnen heel goed uitleggen dat een warming-up onmisbaar is vanwege 

de prestatieverhogende en blessurepreventieve werking ervan. De adrenalineproductie 

komt op gang, de hartslag stijgt, het bloed stroomt sneller door het lichaam en de 

lichaamstemperatuur stijgt daadwerkelijk tot een bepaald ‘set-point’ waarop optimale 

prestaties mogelijk zijn. Sporters worden ook geestelijk in de juiste sfeer van de activiteit 

gebracht. De warming-up is een onmisbaar verschijnsel bij doe-activiteiten. Maar dan de 

tegenhanger. Wat gaat er vooraf aan denk-activiteiten? Docenten vragen zich weleens af in 

hoeverre informatie blijft hangen bij studenten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het 

indalen, beklijven of bijblijven van informatie beter gaat? Veel tijd en aandacht in de 

voorbereiding en uitvoering wordt besteed aan de kern van de les. Centraal staat een 

gevarieerd aanbod aan leeractiviteiten waarvan aangenomen wordt dat het 

kennisverwerving tot gevolg heeft. De fase die daaraan vooraf gaat mag echter niet 

verwaarloosd worden. Dat pleit voor het opnemen van een warming-up in het theorielokaal!  

 

“Een warming-up in het theorielokaal”  

 

Bij het verwerven van inhoudelijke kennis gaat het om leerstof die studenten moeten weten, 

begrijpen en kunnen toepassen (Marzano en Miedema, 2007). Bij de opleiding Sport en 

Bewegen bestaat het lesrooster uit een onderverdeling in praktijk- en theorielessen. Leerstof 

die studenten dienen te weten en te begrijpen wordt veelal eerst in de theorie aangeboden. 

Vervolgens zal in de praktijk blijken of de leerstof daadwerkelijk tot de parate kennis behoort 

en of het kan worden toegepast in verschillende situaties. Marzano en Miedema (2007) 

onderscheiden met het oog op denk-activiteiten een driefasenmodel. Het bestaat 

achtereenvolgens uit betekenis opbouwen, schematiseren en onthouden. Gesteld wordt dat 

de grootste moeite en tijdsinvestering gaat zitten in met name de eerste fase bij denken; het 

opbouwen van betekenis. Volgens Marzano en Miedema (2007) gaat er aan de eerste fase 

een inleiding vooraf, zij spreken over fase nul. Het wordt geschetst als een oriëntatie waarbij 

het nut, de bruikbaarheid en toepasbaarheid wordt aangegeven. Fase nul is daarmee 

vergelijkbaar met een warming-up. In het theorielokaal maken de activerende lichamelijke 



Essay 2  Arjan van der Hoorn 
  ROC Leiden 

  
Pagina 3 

 
  

oefenvormen plaats voor cognitieve werkvormen zodat studenten een ‘set-point’ bereiken 

voor optimale denk-prestaties. Een optimale staat van paraatheid zodat studenten in een 

leermodus komen. 

 

Als het ‘set-point’ is bereikt dan is de student ontvankelijk voor informatie en kan met de 

volgende fase aangevangen worden, het opbouwen van betekenis. Maar hoe bereiken  

studenten een ‘set-point’? De ontvankelijkheid voor informatie zal aangewakkerd moeten 

worden. Volgens Westhoff (2009) zal de aangeboden informatie een strenge selectie aan de 

poort ondergaan. De kieskeurige portier toetst het nut en relevantie van de leerstof. Bij die 

portier ligt de schakel tot het bereiken van een ‘set-point’. Duursma (2009) ziet de portier als 

regisseur met als voornaamste rol het sluiten of openzetten van lamellen (zie figuur 1). De 

stand van de lamellen wordt in sterke mate bepaald door je lange termijn geheugen. De daar 

aanwezige kennis en ervaring (Alexander, 2006) zet de lamellen als het ware in de stand ‘dit 

hoef ik niet te weten’, ‘dit weet ik al’, ‘dit wil ik niet weten, ‘hé, dit is nieuw’ of ‘opletten. Het 

lange termijn geheugen kan beschouwd worden als een adviseur voor de portier. Het is van 

belang dat in de oriëntatie bij de student voldoende raakvlakken optreden met de 

voorkennis waardoor de portier gevoelig wordt voor informatie. Studenten komen in de 

sfeer van de les en stellen zich open voor de leertaak. 

Zonder warming-up maak je een valse start. De geest is niet goed voorbereid op wat er 

komen gaat. Direct en vanuit het niets een leertaak voorschotelen doet afbreuk aan de 

acceptatie van de opdracht. De portier houdt de lamellen angstvallig gesloten. De warming-

up draagt eraan bij dat de individuele student de waarde gaat inzien van een leertaak. Zeer 

wenselijk aangezien voorkennis van student tot student verschilt (Bransford, 2003; 

Westhoff, 2009). Van der Sanden (2004) stelt het nauwelijks voorstelbaar is dat voorkennis 

door één didactische werkvorm direct en op adequate wijze kan worden geactiveerd. De 

warming-up kan ertoe bijdragen dat het bereik van de werkvorm groter wordt en aanslaat 

bij een groter aantal studenten in de klas. De warming-up ter oriëntatie op de context 

waarin de leerstof bruikbaar en toepasbaar is zal effect hebben om tot het ‘set-point’ te 

komen.  Het devies is derhalve: niet koud beginnen met een didactische werkvorm om 

betekenis op te bouwen, eerst opwarmen zodat nieuwe informatie beter begrepen gaat 

worden.  
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Slot 

Geconcludeerd kan worden dat een theorieles gebaat is bij een warming-up die de student 

in het lokaal in een prestatieverhogende toestand brengt. Een toestand waarbij de lamellen 

opengaan doordat studenten inzien waarvoor ze de informatie moeten weten, wanneer ze 

die kunnen gebruiken en in welke situaties ze het nodig hebben. De warming-up vormt de 

oriëntatie op de leerstof en zorgt voor ontvankelijkheid van informatie. 

 

Docenten die op zoek zijn naar manieren om hun warming-up in het theorielokaal tot 

uitvoering te brengen zullen een positieve houding moeten ontwikkelen ten opzichte van 

leertaken waarbij er aansluiting wordt gezocht met wat studenten al weten. Het kiezen van 

werkvormen waarbij studenten AHA-Erlebnisse met elkaar delen is raadzaam. Daardoor 

worden eventuele misvattingen over het onderwerp en hun vragen duidelijk.  

 

Het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) voorziet in aanbevelingen ter 

oriëntatie op leerstof.  De docent kan een situatie geven waarbij de kennis aantoonbaar 

nodig is. Studenten formuleren dan wat je moet weten om deze situatie op te lossen. 

Docenten kunnen uit zes tot acht heel verschillende foto’s twee exemplaren laten uitkiezen 

die met het onderwerp te maken hebben. Studenten ontdekken daardoor de relevantie van 

onderwerpen in het dagelijks leven.  Daarnaast kan ook het maken van oriëntatieopdrachten 

de activatie van voorkennis ook mobiliseren.   

 

 

Figuur 1. De stand van de lamellen 
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