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ERASMUS UNIVERSITEIT!

SPORT!
ONDERZOEKEND LEREN!
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COACHING!



S.V. GIO

S.V. GIO is niet zomaar een project, het is de 
leukste sportclub van Nederland! Een plek 
waar kinderen zich thuis voelen, waar ze 
onderdeel van uitmaken en waar ze leren 
meer vertrouwen in zichzelf te hebben. 

GIO

Giovanni van Bronckhorst is een Neder-
lands voetbaltrainer en voormalig voet-
baller. Als voetballer kwam hij uit voor 
Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal en 
FC Barcelona. Hij won er onder andere de 
Champions League, Supercopa, FA Cup en 
diverse landskampioenschappen. 

Met het Nederlands elftal werd hij, als 
aanvoerder, tweede op het WK 2010 in 
Zuid-Afrika.

Na zijn loopbaan als speler werd hij trainer 
van Feyenoord en won hier onder andere 
de Johan Cruijff Schaal, de beker en uitein-
delijk het landskampioenschap.

De Giovanni van Bronckhorst Foun-
dation is opgericht door Giovanni en 
Marieke van Bronckhorst met als 
doel iets terug doen voor de samen-
leving. Het belangrijkste project van 
de foundation is sport- en leerclub 
S.V. GIO. 

Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 
8 via een onderwijs, coaching en sport- 
programma aan hun zelfvertrouwen en  
toekomst. 

De kinderen komen twintig weken lang  
1 x in de week na school naar de Erasmus 
Universiteit om via de onderzoekend leren 
methode verschillende onderzoeken uit te 
voeren die hen ook nog eens van alles leren 
over zichzelf.

Ieder kind verdient de kans om de beste 
versie van zichzelf te worden. Bij voetbal 
moeten kansen soms eerst gecreëerd wor-
den. S.V. GIO creëert geen kansen, maar 
leert kinderen vooral hoe ze in de toekomst 
hun eigen kansen kunnen creëren Het doel 
is om deze kinderen een goede start in het 
voortgezet onderwijs te geven en hen te le-
ren dat ze hun eigen koers kunnen bepalen. 
Kinderen worden zo aanvoerder van hun 
eigen toekomst.
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Een duidelijk onderbelichte doelgroep 
zijn de kinderen die wel een goed 
niveau behalen op school, maar eigen-
lijk nog meer in hun mars hebben dan 
zij laten zien. Vanwege het redelijke 
niveau dat deze kinderen behalen, val-
len ze vaak buiten het focusgebied van 
scholen en landelijk onderwijsbeleid. 
Speciaal voor deze leerlingen bieden 
S.V. GIO en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam een onderwijsprogramma. 
 

Doel
Het doel van dit onderwijsprogramma is 
om kinderen weerbaar te maken en zelfver-
trouwen te geven zodat ze de beste versie 
van zichzelf kunnen worden. 

Onderwijs
Het Wetenschapsknooppunt van de Eras-
mus Universiteit heeft in samenwerking 
met S.V. GIO een passend onderwijspro-
gramma ontwikkeld met als thema “wie 
ben ik”. Aan de hand van de didactiek van 
onderzoekend leren en sport maken leerlin-
gen kennis met de concepten, optimisme, 
emoties en zichzelf kunnen regelen/ 
plooien. Kinderen gaan onder andere aan 
de slag met onderzoek naar het effect van 
zelfvertrouwen/aanmoediging en hoe zij 
zelf hun emoties kunnen bijsturen. 

ONDERZOEKEND

Daarvoor gaan ze studenten op de univer-
siteit campus bevragen, zelf een dagboek 
bijhouden, observaties uitvoeren en een 
experiment doen.

Het accent ligt dus, naast het opdoen van 
kennis, op het aanleren van onderzoeks-
vaardigheden en het ontwikkelen van een 
onderzoekende houding.

LEREN!

Onderzoekscyclus 
De onderzoekcyclus is het hulpmiddel 
voor het begeleiden en/of uitvoeren van 
een onderzoek door de klas of door een 
leerling. De cyclus bevat een stapsgewijze 
omschrijving en geeft daarmee antwoord 
op de vraag welke stappen neem je als je 
onderzoekt?

G
IO
VA

NN
I

BRONCKH
O
RST

FOUNDATIO
N

VAN

S.V.GIO
SCIENCE



Sport 
In samenwerking met Erasmus Sport, 
krijgen de leerlingen verschillende sportles-
sen aangeboden. Er wordt gewerkt met het 
Verantwoordelijk Coachings Model (VCM) 
waarbij alles draait om verantwoordelijk-
heid voor jezelf , voor elkaar en voor het 
resultaat. De sportlessen zijn gericht op het 
vergroten en versterken van zelfvertrou-
wen en het vaststellen van de eigen doelen. 
Deze doelen zijn voor de leerlingen het 
richtpunt van een bijeenkomst. Het behalen 
van deze doelen zorgt voor succeservarin-
gen die het zelfvertrouwen en het zelfbeeld 
van leerlingen positief beïnvloed.

De sportlessen zullen aansluiten op wat er 
in de klas gebeurd. Het onderzoekend leren 
krijgt dus een plek in het sportlokaal. Hier-
mee kan de onderzoekscyclus die tijdens 
de verschillende lessen centraal staat ook 
direct worden toegepast. Dit versterkt de 
transfer van kennis en verlengd de retentie. 

SPORT!

Breedtesport 
Aan de hand van de behoefte van de spe-
lers en de mogelijkheden van de locatie 
komen de kinderen bij S.V. Gio in aanraking 
met voetbal, basketbal, boksen, handbal, 
volleybal, boogschieten, etc.

Boksexamen  
Vast onderdeel van het sportprogramma 
is het boxexamen. Na de 3e boxles neemt 
onze speciale boks-coach dit examen bij de 
kinderen af. Naast bokstechniek gaat het 
hier vooral om het in de praktijk brengen 
van de lessen over weerbaarheid. 

Ontwikkeling  
Centraal staan: Samenwerken, zelfvertrou-
wen, talentontwikkeling, fair play en plezier.

Gezondheid 
Naast het vele sporten richten we ons ook 
op het belang van gezonde voeding, water, 
rust en beweging. En de snack tussendoor 
is bij S.V. GIO uiteraard ook lekker gezond!
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Erasmus Universiteit 
De Erasmus Universiteit Rotterdam is een 
internationaal georiënteerde onderzoeks-
universiteit, behorend tot de top van 
Europa. 

Vanaf haar ontstaan in 1913 is de Erasmus 
Universiteit gegroeid tot één van de groot-
ste universiteiten van Nederland met onge-
veer 23.000 studenten en 1.400 actieve on-
derzoekers van meer dan 100 verschillende 
nationaliteiten. De onderzoekskwaliteit van 
de Erasmus Universiteit wordt erkend in 
zijn consistente top-100 positie in de meest 
gerenommeerde universiteit rankings. 

Enkele van deze toponderzoekers en pro-
fessoren komen ook geregeld langs bij onze 
S.V.Gio Science lessen om de kinderen extra 
uitleg te geven en de spreekbeurten te 
beoordelen. 

Een enorm indrukwekkende en inspirerende omgeving waar 
de kinderen constant aangemoedigd worden hun talenten te 
ontwikkelen en hun ambities te verwezelijken.
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Contact

Giovanni van Bronckhorst Foundation
Piekstraat 21a 3071 EL Rotterdam 
010-310 30 94 
vanbronckhorstfoundation.com

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met:
 

 Mocht u vragen hebben over S.V. GIO, neem dan contact op met: 
 

Esther de Lede
(Coördinator Onderwijs SV GIO)

Esther@vanbronckhorstfoundation.com 
010 - 310 30 94

GiovannivanBronckhorstFoundation
giovanni-van-bronckhorst-foundation 
@GvBFoundation 
vanbronckhorstfoundation
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