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Dat was de kop van een artikel in De Volkskrant van 16
februari 1996. In het kort: voor het eerst in de politieke
geschiedenis zaten de staatssecretarissen van Onderwijs
en Sport naast elkaar om een gezamenlijk actieplan ‘Jeugd
in Beweging’ te bespreken. Samen met collega Tweede
Kamerlid Mieke Sterk (PvdA) had ik het initiatief genomen
om sport en bewegingsonderwijs meer met elkaar in contact te brengen, zoals Bart Crum dat al in de jaren tachtig
had bepleit. In 1996 waren NOC*NSF en de KVLO nader tot
elkaar gekomen en de vraag was of ook het ministerie van
OCW te bewegen was. Veel van de opmerkingen van toen
sneden hout, bijvoorbeeld zoals Mieke Sterk verwoordde:
‘Vakleerkrachten in het onderwijs, nu nog vaak gedwongen tot een ‘handelsreizigersbestaan’ zouden volledige
aanstellingen kunnen krijgen, als ze in dienst van school
of gemeente ook buitenschoolse sportactiviteiten zouden
kunnen begeleiden’. Maar OCW bewoog niet want er werd
een rapport van de onderwijsinspectie aangehaald waaruit
zou blijken dat groepsleerkrachten het redelijk tot goed
doen in het gymonderwijs en dat derhalve de vakleerkrachten, hoewel ze twee keer beter presteren, niet onmisbaar
zijn. Bewegingsonderwijs moest vooral gaan om kinderen
plezier te verschaffen tussen al die cognitieve vakken. Voor
de Kamerleden was dit onaanvaardbaar en zij wezen op
het verband tussen bewegingsonderwijs en gezond leven.
Hierbij werd ook het sportonderwijs in het mbo aangehaald en werd gesteld dat OCW ‘met geen enkel recht de
samenhang tussen onderwijs, sport en volksgezondheid
mag bagatelliseren’.

Zie verder op pagina 6
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Start van de campagne Ik
Beweeg Mee en de ondertekening
van het Sportakkoord

Ruim twintig jaar later staan we (weer) voor een tweetal
bijzondere momenten. Allereerst de campagne Ik
Beweeg Mee. Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten, bewegen minder en hun motorische
vaardigheden nemen af. Om de bewegingsarmoede
onder kinderen te stoppen, moeten we samen de
schouders eronder zetten: ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek,
sportbonden, sportclubs, trainers, coaches en kinderen.
De gehele sportwereld komt samen in actie tegen dit
groeiende probleem met de Petitie Ik Beweeg Mee. De
KVLO steunt deze actie! Een vakleerkracht voor gemiddeld 2,5 uur gym per week in het PO blijft ons doel. De
aftrap voor het tekenen vond plaats op maandag 25
juni met een publiekscampagne en werd op dinsdag 26
juni nadrukkelijk onderstreept met het aanbieden van
de petitie aan de vaste Tweede Kamercommissies van
OCW en VWS.
Op vrijdag 29 juni ondertekenden VWS, VNG/VSG en
NOC*NSF met aangesloten bonden het sportakkoord.
Op basis van een brede verkenning waar de KVLO op
uitnodiging van VWS ook aan heeft deelgenomen, zijn
zes ambities geformuleerd die centraal staan in het
akkoord. Rondom die ambities zijn partijen met een
grote betrokkenheid bij het betreffende onderwerp
benaderd met de vraag om samen met de strategische
partners mee te denken over de doelstellingen en benodigde maatregelen behorend bij die ambitie.
1 Inclusief sporten en bewegen
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang
plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief
sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid,
etnische achtergrond of sociale positie nemen we weg.
2 Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De
exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte beweegvriendelijk ingericht
en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
3 Vitale sport– en beweegaanbieders
De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en
bewegen toekomstbestendig te maken. Daarvoor
wordt de financiële en organisatorische basis op orde
gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op
een passend aanbod en op passende bindingsvormen.
4 Positieve sportcultuur
De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en
zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht
voor een ieder en om ondersteuning van bestuurders,
sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.
5 Van jongs af aan vaardig in bewegen
De ambitie is om meer kinderen aan de beweegnorm
te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van

de motorische vaardigheid van kinderen de komende
jaren naar boven toe om te buigen.
6 Topsport die inspireert
De ambitie heeft als strekking dat Nederlandse
topsportprestaties en topevenementen in Nederland
een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende
waarde van sport. Het meeleven met onze topsporters
op de Olympische en Paralympische Spelen of het
ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke, inspirerende en verbindende waarde
in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd
kan worden.
De KVLO tekent in afstemming met de ALO’s mee op
twee thema’s, te weten thema 2. Duurzame Sportinfrastructuur en thema 5. Van jongs af aan vaardig in
bewegen, omdat deze beide (in)direct de school en
schoolomgeving kunnen raken. Het worden spannende
maanden. Nog nooit is er zoveel steun geweest voor het
belang van bewegingsonderwijs. Nog nooit kwamen
in een korte tijd zoveel rapporten en aanbevelingen
tot stand. Er is maar één politieke conclusie mogelijk:
borgen en uitvoeren!
Jan Rijpstra
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Kansen voor digitalisering
binnen gymlessen
Digitalisering is hot binnen ons vakgebied. Maar wat verstaan we eronder?
Want het lijkt alsof digitalisering een soort verzamelnaam is geworden van alles
waar elektronica aan te pas komt. Maar wat kun je nu werkelijk met digitalisering
in de gymlessen? En op welke gebieden kun je ze (met succes) inzetten?
TEKST JARNO VEDDERS

Meerwaarde van technologische
toepassingen binnen de lessen LO?
Een aantal beweegredenen waarom technologisering in sportaccommodaties opgepakt zou moeten worden:
• Intensievere leerhulp. Via digitalisering de leerhulp binnen lessen
bewegingsonderwijs verbeteren. Opbrengsten o.a.: hogere bewegingsintensiteit, leerhulp nog beter afgestemd op de individuele behoeften van
de individuele leerlingen, extra differentiatie.
• Nog beter differentiëren. Door digitalisering komen tot realtime maatwerk beweegprogramma’s voor leerlingen. Opbrengsten o.a.:
meer persoonsgerichte trainingen, grotere effectiviteit van trainingen.
• Meer regie en verantwoordelijkheid bij leerlingen. Grotere zelfstandigheid bij inrichting en aanpassing van arrangementen. Opbrengst
o.a. grotere bewegingsintensiteit, appelleren aan samenwerking, eigenaarschap voor eigen vorderingen.
• Beleving vergroten. Door toepassing van technologie komen tot extra
belevingselementen in de accommodatie. Opbrengsten o.a.: groter
enthousiasme bij activiteiten, routine-activiteiten krijgen extra push en
bewegingsintensiteit neemt toe omdat elke leerling ook dat laatste knipperende licht uit wil tikken.
• Gebruiksgemak. Door toepassing van technologie komen tot effectiever
toestelgebruik. Opbrengsten o.a.: sneller klaarzetten van toestellen, hogere bewegingsintensiteit, groter bedieningsgemak.
• Monitoring verbeteren. Meer en up-to-date informatie met betrekking
gebruik van toestellen en onderhoud. Opbrengsten o.a.: duidelijker beeld
van gebruik in relatie tot afschrijving. Daardoor kunnen bij vervanging
betere toestelkeuzen gemaakt worden.

Welke oplossingen zijn nodig?
Als de doelstelling van de toepassing van technologie helder is en de
praktische afwegingen zijn gemaakt, dan pas kan de vraag beantwoord
worden welke producten daarvoor nodig zijn. Toch wordt de productvraag vaak als eerste gesteld ‘wat heb ik nodig voor een meer digitale
leeromgeving?’. Vaak ingegeven door enthousiasme of ongeduld of mee
willen gaan in innovaties. Probeer vooral de verleiding te weerstaan om
snelle keuzes op productniveau te maken. Neem de tijd met je sectie om
goede afweging te maken waar de toepassing van technologie aan bij
moet dragen. Als dat helder is, kan de beste keuze gemaakt worden voor
de producten die nodig zijn.

Meer over digitale oplossingen voor de gymlessen?
Nijha heeft op alle gebieden van digitalisering, oplossingen voor handen.
Maar ook met de vraag wat moeten wij als sectie nu met digitalisering kunnen wij adviseren en ondersteunen. Neem contact op met Nijha, telefoon
(0573) 28 85 55 of mail naar info@nijha.nl . Of kijk op www.nijha.nl/digitalisering voor meer info en producten.
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TOPIC

De vakleerkracht
als veranderaar (1)
Bewegingsonderwijs op de basisschool is in beweging. Waar bewegingsonderwijs
vooral gezien werd als onderwijs voor in de gymzaal, wordt het nu vanuit een breder
perspectief bekeken. De invloed van bewegen op leerprestaties krijg bijvoorbeeld steeds
meer aandacht, maar ook de beperkte motorische fitheid van basisschoolkinderen [1] ,
hun onvoldoende bewegingsvaardigheden [2] en hun passieve levensstijl [3] . In
Denemarken is het op school al verplicht om tijdens een schooldag drie kwartier te
bewegen. De vakleerkracht kan hier een sleutelrol in vervullen. Redenen genoeg dus om
aan de slag te gaan. De hamvraag is hoe je als vakleerkracht jouw school in beweging
krijgt met meer beweegmomenten op een schooldag zoals actievere pauzemomenten,
bewegen in de klas of een naschools beweegaanbod.
TEKST MONIQUE VAN ARK EN CORINE VISSER

I

n dit artikel worden vijf kernvragen
gesteld om een verandering succesvol en
duurzaam te implementeren. Daarvan
worden er in dit deel twee beantwoord.
In deel 2 (LO 6) volgt de beantwoording van de
resterende vragen.

Kaders van veranderen
Voor een verandering zijn simpelweg twee
dingen nodig (1):
• een goed (verander)idee
• een passend proces.
Als je de beweegmogelijkheden op het schoolplein wilt intensiveren (idee) en meer leerlingen
tijdens de pauzes actief in beweging wilt krijgen

... je veranderverhaal
te formuleren

8
Kaders van veranderen (a)
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moet goed doordacht worden waarom je dit wil
en met welk doel. Je moet immers de leerlingen
en de collega’s overtuigen en meekrijgen met
jouw idee. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig
te zijn. In het gunstigste geval zien jouw collega’s
nog wel het belang ervan, maar staat dit niet
bovenaan hun prioriteitenlijstje.
Een goed idee vraagt om een passend stappenplan (proces) om dit ook daadwerkelijk
duurzaam te kunnen implementeren in de
school zonder dat het wegebt als je er als vakleerkracht zelf niet meer bovenop zit. In het
meest ideale geval wordt jouw idee uitgevoerd
en is het uiteindelijk opgenomen in het DNA
van de school.

... een eerste stap
te zetten

... je eigen kaders ter
discussie te stellen

Verandervragen helpen jou als vakleerkracht
om verbinding met betrokkenen bij het veranderidee te krijgen en een verandering systematischer aan te pakken. Denk daarbij aan het
goed doordenken van het idee, het kiezen van
passende interventies en bijhorende evaluaties
tijdens het proces.

Verandervragen
Bij het doordenken van het veranderidee kun
je jezelf vijf verandervragen stellen.
Waarom

Waarom is de verandering noodzakelijk of juist kansrijk?

Waartoe

Wat wil je bereiken of nastreven met de verandering?

Wat

Wat ga je precies veranderen in hoe dingen straks gaan of in hoe
betrokkenen zich gedragen?

Hoe

Hoe gaat je de verandering inzetten en welke stappen neem je daarbij?

Wie

Wize zijn betrokken bij de verandering en hoe beleven zij de verandering?

Noten
Deze is de afgelopen 25 jaar
flink afgenomen, dit blijkt uit een
vergelijking tussen MOPER fitness
testscores op kracht, snelheid/
wendbaarheid, lenigheid en
coördinatie van basisschoolkinderen
van 2006 en 1980.
[1]

[2]
Een kwart van de
basisschoolkinderen in Nederland
scoort onvoldoende op
bewegingsvaardigheden. Blijkt
bij onderzoek het afgelopen jaar
van de beweegvaardigheid onder
ruim 16.000 kinderen (in de
leeftijdscategorie 6 tot en met 11
jaar) met de MQ-scan.

Kinderen zitten gemiddeld zo’n
7 uur per dag, jongeren (12-20)
gemiddeld ruim 10 uur. Aandeel
van de jongeren (12-18) dat
wekelijks sport is afgenomen tussen
2001-2004 en 2013-2016 van 78
procent tot 71 procent. Nog niet de
helft van de 4-12 jarigen en maar
een kwart van jongeren tussen 12
en 18voldoet aan Beweegnorm.
Jongens aanzienlijk meer dan
meisjes.
[3]

Foto
Hans Dijkhoff

Contact
ark.van.m@hsleiden.nl

Kernwoorden
veranderingsprocessen,
professionaliseren, bewegen

De eerste drie vragen gaan over de inhoud van
de verandering. Uit de praktijk blijkt dat er veel
vakleerkrachten vooral met de ‘wat vraag’ aan
de slag gaan en ‘de waarom’ en ‘waartoe’ vraag
overslaan. Vol energie worden pleinspelen geïntroduceerd of een naschools sportaanbod opgezet.
Dit heeft op korte termijn vaak wel effect, waar
de leerlingen en groepsleerkrachten enthousiast op reageren. Het leidt echter zelden tot een
duurzame verandering en het initiatief dooft uit.
De vakleerkracht mist de betrokkenheid van de
collega’s en blijft teleurgesteld achter.
De ‘hoe’ vraag gaat over het proces van de
verandering. Het is belangrijk om niet alleen
over de kortetermijnstappen na te denken,
maar ook over de lange termijn. Indien op het
schoolplein gewerkt gaat worden met een container met spel- en sportmateriaal, is het ook
belangrijk om na te denken op lange termijn.
Hoe wordt bijvoorbeeld de vervanging ervan
geregeld en bekostigd?
Uit studies blijkt dat bijna driekwart van de
veranderingen mislukt omdat er te weinig oog
is voor de betrokkenen. Daarom wordt ‘de
wie’ vraag gesteld. Indien je als vakleerkracht
enthousiast start met het stimuleren van meer
bewegen op het schoolplein is de vraag hoe
de groepsleerkrachten tegenover het doel van
de verandering staan. Dit houdt ook nauw
verband met een beeld wat van hen verwacht
wordt, hoeveel tijd en energie dat hen gaat
kosten en hoe competent zij zich daarbij voelen. Wat betekent dat voor hun rol en functie
op het schoolplein tijdens de pauze? Indien
deze vakleerkracht na vier weken aangeeft dat
de groepsleerkrachten zijn rol over moeten
nemen, kan dit tot veel weerstand leiden.
Dit laatste voorbeeld laat weer meteen zien
dat de vragen nauw met elkaar samenhangen.
Waarom willen we het, wat willen we bereiken,

wat wordt verwacht, hoe ziet de planning eruit
en hoe voelen de collega’s of andere betrokkenen zich daarbij?

De sleutelvragen:
waarom en waartoe
Er zijn hele goede redenen nodig om binnen
een school te veranderen op beweegthema’s en
dit hoog op de prioriteitenlijst van de collega’s
te krijgen. Dit vraagt meteen om een inspirerend en energie gevend antwoord op de waarom vraag. Leerkrachten staan immers onder
hoge werkdruk waarbij zij niet zelden aangeven
al druk genoeg te zijn en dit ‘er bovenop’ komt.
Er zijn twee soorten veranderingen
(2): Noodzakelijke veranderingen en veranderingen
vanuit kansen. Noodzakelijke veranderingen zijn
vaak makkelijker te verkopen. Het kan echter
ook leiden tot veel werkdruk. Denk aan de
noodzakelijke toetscultuur. Veranderen vanuit
kansen is meer gericht op mogelijkheden die
er zijn om een nieuwe toekomst te creëren. Er
is minder tijdsdruk en er kan een aanlokkelijk
toekomstbeeld geschetst worden dat uitnodigt
om mee te doen. Dat aanlokkelijke beeld is ook
te zien als het formuleren van de voordelen
om te veranderen. Wat zijn de voordelen als
wordt ingezet op meer beweegmomenten op
een schooldag? Daarbij moeten ook de nadelen
geformuleerd worden. Zo heb je als vakleerkracht meteen zicht op belemmeringen of
weerstand bij de collega’s en een beeld van de
verandernoodzaak.

Waarom meer bewegen
op een schooldag?
Iedere school is anders en heeft zijn eigen kenmerken. Daarmee kan een inhoudelijke verandering op de een school in de Schilderswijk
succesvol zijn, terwijl dezelfde verandering op
een school in Amsterdam Zuid mislukt. Daarom
is het maken van een goede analyse van essentieel belang. Denk hierbij aan wanneer de laatste verandering was, hoe deze is verlopen en
ervaren, wat hierbij succesvol was en wat niet,
waar de kracht ligt binnen het team, welke
talenten er zijn etc. Ook is het belangrijk om
na te gaan bij collega’s, kinderen en/of ouders
of de verandering wel wenselijk en/of noodzakelijk is. Bijna driekwart van de veranderingen
mislukt waarvan ruim drie kwart verklaard kan
worden door gedrag van de betrokkenen. (4)
De noodzaak voor jouw gewenste verandering
aanwakkeren is dus van groot belang. Hoe kan
jij als vakleerkracht ervoor zorgen dat collega’s
jouw verandering bovenaan het prioriteitenlijst
zetten? Hier zijn verschillende tips voor:
1 Maak het probleem duidelijk of geef een krachtig
antwoord op de waarom vraag (2)
Het kan zijn dat er na het buitenspelen veel
lestijd verloren gaat door het oplossen van
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en te veel moeten stil zitten op een schooldag. Deze
gegevens geven je handvatten om te laten zien dat
kinderen verschillende ‘problemen’ ervaren en jij
hebt hier een oplossing voor.
Via de onderstaande link kan je kijken waarom
de Lea Dasbergschool heeft gekozen voor meer
bewegen op school. https://youtu.be/nDITCoFzw3A

Waartoe willen we veranderen?


Ook lesinhouden
veranderen...

Bronnen
(1) Witte, M. de & M. Jonker, J. (2014). De
kunst van veranderen. Bewegen naar de
kern. Kluwer: Deventer.
(2) Bennebroek Gravenhorst, K. (2015).
De veranderversneller. Boom uitgevers:
Amsterdam
(3) Mars, A. (2016). Hoe krijg je ze mee?
Vijf krachten om een verandering te laten
slagen. Koninklijke van Gorcum: Assen.
(4) Cozijnsen, J. & Vrakking, W. (2013)
Basisboek veranderkunde. Kluwer: Deventer.
(5) J+ (2018). Organisatieverandering, van
http://www.jaapboonstra.nl/methodieken/
organisatieverandering/
geraadpleegd op 7 mei 2018.
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Beeldmateriaal
Twst. Kaders van veranderen, van
https://twst.nl/school/lezing/,
geraadpleegd op 22 mei 2018

ruzies die buiten zijn ontstaan. Dit kan aanleiding zijn om het buitenspelen aan te pakken.
2 Start alleen als het probleem voldoende ernstig is (3)
Dit is meteen een lastige, want wanneer is het
voor wie voldoende ernstig? Vindt een individuele leerkracht het ernstig, de directeur,
ouders of jij zelf? We weten dat mensen met
een ernstig probleem eerder aan de slag gaan
dan met een luxeprobleem.
3 Leg het probleem voor aan degene die erover gaat.
Een veelvoorkomende valkuil is dat je een
probleem wil oplossen dat niet wordt ervaren
door degene die erover gaat (3). Als je wilt
dat het buitenspelen dynamischer moeten
worden, spreek dan de desbetreffende groepsleerkrachten hierover. Als jij niemand van hen
mee krijgt is de kans klein dat het gaat lukken.
4 Onderbouw het probleem met feiten
Eén feit is een incident, maar meerdere feiten
uit meerdere bronnen helpen om de noodzaak aan te wakkeren (2). Welke feiten zijn er
wat betreft het buitenspelen?
Voorbeeld: Een school wil weten hoe de leerlingen in
de bovenbouw het bewegen en sport ervaren en houdt
daartoe een enquête onder de leerlingen. Daar komt
uit dat ze het schoolplein onaantrekkelijk vinden
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De 'waartoe' vraag gaat over de ambities en
richting van de verandering. Het antwoord op
de waartoe geeft aan wat er moet gebeuren of
wat de school in de toekomst nastreeft (5). Wat
moet het doel zijn indien een school aan de slag
gaat met meer bewegen op een schooldag? Het
is tegelijkertijd realistisch om te beseffen dat
elke ambitie een ‘moving target’ is. Het krijgt
onderweg vorm door toevallige wendingen en
voortschrijdend inzicht (3). Wil je uiteindelijk
een gezonde school, een sportieve school of
een ‘beweegschool’ worden als richting van de
verandering?
Uiteraard geloof je er zelf als vakleerkracht
merkbaar in en je hebt je er zelf zichtbaar aan
verbonden (2,3). Dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. Hiervoor moet je voorbeeldgedrag
laten zien en aan het werk met informeren
van collega’s. Een heldere boodschap met een
kansrijk idee helpt de collega’s om aan boord
te stappen en iedereen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hierbij geldt dat een
concrete ambitie hoog genoeg ligt om als een
uitdaging gevoeld te worden en laag genoeg ligt
om niet bij voorbaat als een onhaalbare kaart
gezien te worden. (3) Een abstracte ambitie
houdt mensen in ontkenning (dit gaat niet over
mij) of weerstand (je snapt mijn situatie niet, je
zou eens een week moeten meelopen).
Bijvoorbeeld een nieuwe organisatie van werken met buitenspelmateriaal, zodat er actiever
buiten gespeeld gaat worden. Kinderen uit de
bovenbouw kunnen hier beheerder van zijn.
Leerkrachten moeten de leerlingen wel hierin
begeleiden, afspraken maken en controleren
of het goed gaat. Dit vraagt om een actieve rol
van de leerkrachten. Zij pakken deze rol alleen
op indien zij het ook een ‘kansrijk idee’ vinden
wat hen wat gaat opleveren zoals minder ruzies
tijdens de pauzes, taakgerichter gedrag na de
pauze of kinderen die beter in hun vel zitten.
Als vakleerkracht begeleid je dit aan het begin
wellicht zelf, maar het blijft alleen een duurzame verandering als de groepsleerkrachten dit
overnemen en hier zelf werk van maken.
In deel 1 van dit artikel hebben we twee van de
vijf verandervragen besproken. In het volgende
LO-magazine staat deel 2 en hierin worden de
resterende drie vragen behandeld die helpen
om een verandering succesvol en duurzaam te
implementeren.

TOPIC

Professionalisering
van docenten LO
in Nederland
Binnen het huidige onderwijs wordt van docenten verwacht dat ze hun kennis en
vaardigheden bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun
vakgebied zodat ze leerlingen het best mogelijke onderwijs kunnen aanbieden. Er is
echter maar weinig bekend over de professionele ontwikkeling van docenten LO. Welke
activiteiten ondernemen ze en hoe vaak? Welke succesfactoren en wensen zijn er
ten aanzien van professionalisering en waarin voelen docenten LO zich belemmerd?
Dit artikel beschrijft de belangrijkste resultaten van een landelijk onderzoek naar de
professionele ontwikkeling van docenten LO binnen het voortgezet onderwijs.
TEKST MENNO SLINGERLAND EN DENISE VAN PELT

D

Professionaliseren
op studiedagen

it artikel beschrijft een landelijk
onderzoek dat als doel had om de
professionele ontwikkeling van
docenten LO in het voortgezet
onderwijs in kaart te brengen. Er is namelijk
maar weinig bekend over hoe docenten LO
zich op dit moment bijscholen, hoe vaak ze dit
doen, wat ze doen en wat hun gedachten hierover zijn. Inzichten hieruit kunnen mogelijk
gebruikt worden door aanbieders van scholing om beter aan te sluiten op de wensen en
behoeften. Ook biedt het onderzoek handvatten voor scholen, vaksecties en docenten in het
maken van gefundeerde keuzes voor professionele ontwikkeling.

Professionalisering is essentieel
Professionele ontwikkeling is een essentieel
onderdeel van het lerarenberoep en stelt je als
docent in staat om innovaties en verbeteringen
door te voeren en zo je onderwijs en jezelf als
docent verder te ontwikkelen. Deze kwaliteitsimpuls wordt ondersteund vanuit de politiek
door specifiek aandacht te besteden aan de
professionalisering van docenten (Lerarenagenda
2013-2020; Ministerie van Onderwijs, 2013). Zo
is in de cao-VO vastgelegd dat docenten hiervoor
dienen te worden gefaciliteerd, zowel in uren als
in budget (VO Raad, 2016).
Wanneer we inzoomen op de professionele
ontwikkeling van docenten LO dan zien we
verschillende verschijningsvormen: workshops
op studiedagen, specifieke trainingen, conferenties of symposia, maar ook het bijhouden van
vakliteratuur en het gebruik hiervan voor het
gezamenlijk ontwerpen van lessen valt onder
professionele ontwikkeling. Echter, de activiteiten die door docenten LO worden ondernomen
blijken niet altijd even effectief. Het doel van
professionalisering zou namelijk moeten zijn
dat leerlingen er beter van worden. Onderzoek
laat echter zien dat het effect van professionalisering op de kwaliteit van het onderwijs en het
leren van leerlingen vrij beperkt is (Armour,
2006). Als redenen hiervoor worden genoemd
dat veel scholing van korte duur is, diepgang en
uitdaging mist en inhoudelijk niet altijd even
goed aansluit bij de praktijk van de docent LO
(Armour & Yelling, 2004). Die hebben op hun
beurt dan ook vaak moeite om nieuwe kennis
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Tabel 1.
Bevraagde thema’s in
de vragenlijst en
in het interview

Vragenlijst

Interview

Huidige situatie rondom professionaliseren

Huidige situatie rondom professionaliseren

Inhoud en kwaliteit van scholingen

Inhoud en kwaliteit van scholingen

Context en ondersteuning

Belemmeringen en succesfactoren

Motivatie

De onderzoekende docent LO

Opleiding

Informatiebronnen en samenwerking
Ervaren impact van professionalisering op het onderwijs

op een duurzame wijze te implementeren. Op
pagina 16 in dit blad gaan we daarom in op een
vernieuwende, mogelijk effectievere vorm van
professionalisering.

Onderzoeksopzet


Tabel 2.
Top 5 ‘wishlist’ voor
professionalisering
van docenten LO

12

Vanuit de (internationale) literatuur zijn eerst
de belangrijkste thema’s rondom professionaliseren van docenten LO in kaart gebracht. Deze
zijn gethematiseerd, geoperationaliseerd en
vertaald naar specifieke vragen in een enquête.
In tabel 1 vind je een overzicht van de thema’s
waarop de respondenten werden bevraagd. Deze
enquête is vervolgens landelijk digitaal uitgezet
onder docenten LO in het VO. In de tweede fase
van het onderzoek is een groep respondenten

Ranking

Onderwerp

%

1

Didactiek

20.9

2

Beoordelen

13.7

3

Digitale toepassingen

13.7

4

Trendsporten

12.1

5

Motivatie & Gedrag

6.0

gericht benaderd voor een diepte-interview.
Doel hiervan was doorvragen op antwoorden uit
de enquête en het voorleggen van thema’s die
zich niet goed lieten bevragen via een enquête. Uiteindelijk vulden 182 docenten LO de
enquête in (gemiddelde leeftijd 38.1 jaar (SD
= 11.1), 22% vrouw) en zijn er semigestructureerde diepte-interviews gehouden met vijf
docenten LO (gemiddelde duur 46.1 minuten
(SD=7.3)). De verkregen data werden geordend
en geanalyseerd, interviews werden uitgeschreven en gecodeerd. In dit artikel bespreken we de
belangrijkste resultaten. Een completer overzicht
van de resultaten vind je op kvlomagazine.nl.

Hoe vaak en welke activiteiten?
Wanneer we inzoomen op de huidige situatie van
professionaliseren onder docenten LO dan valt
ten eerste op dat meer dan 90% van de bevraagde docenten LO dit belangrijk vindt. Alle ondervraagde docenten LO professionaliseren zich op
enige manier en ongeveer de helft doet dit met
een frequentie van 2-3 keer per jaar, 21% doet
dit 1 keer per jaar en 31% 4 keer of meer per
jaar. Als motivatie om te professionaliseren worden als belangrijkste drijfveren genoemd (1) het
bijblijven in huidige trends en (2) de meerwaarde voor de eigen ontwikkeling en ontwikkeling
van het vak LO binnen de school. Figuur 1 geeft
weer welke vormen van professionalisering zoal
worden gedaan door docenten LO in Nederland.
Niet verrassend springen de workshops op studiedagen daar bovenuit. Daarnaast is respondenten
ook gevraagd waarin ze zich nog (verder) zouden
willen professionaliseren. De resultaten daarvan
zijn weergegeven in tabel 2.


Figuur 1

Kwaliteit en doorwerking
naar de praktijk


Figuur 2

Van de bevraagde docenten vindt 62% de
kwaliteit van de gevolgde scholing die ze het
afgelopen jaar volgden goed tot zeer goed
(figuur 2). Belangrijk hierbij werd gevonden
dat het geleerde toepasbaar moet zijn in de
eigen praktijk. Zeventig procent van de respondenten geeft verder aan vaak tot altijd erin te
slagen om het geleerde te kunnen implementeren in de eigen lespraktijk. De interviews
geven daarin echter een wat genuanceerder
beeld. Op de vraag wat de impact van professionaliseren nu precies is kunnen de docenten
meestal wel aangeven dat het een verandering
in hun onderwijs teweeggebracht heeft, maar
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Gemiddelde (SD)

Percentage van
wettelijk maximum*

min – max

Besteed budget afgelopen
schooljaar (n=102)

€386.36 (369)

64.4%

0 - 2500

Tijd (n=135)

36.7 uur (55.6)

44.2%

0 – 500

de impact op het leren van leerlingen is meestal
niet erg duidelijk. Daarmee samenhangend
geeft slechts 12% van de respondenten aan
regelmatig hun eigen lespraktijk te onderzoeken, 40% geeft aan dit soms te doen en 48%
zelden tot nooit. Uit de interviews rijst een
identiek beeld op rond praktijkonderzoek,
waarbij als redenen voornamelijk een gebrek
aan affiniteit met onderzoek en een gebrek
aan tijd genoemd worden. Desondanks geeft
ongeveer 60% van de respondenten aan tijdens
hun ALO-opleiding wel voorbereid te zijn in
het uitvoeren van praktijkonderzoek.

Ervaren ondersteuning,
visie en samenwerking
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het
gemiddelde budget en aantal uren dat docenten
LO jaarlijks besteden aan hun professionalisering. Opvallend is dat, gemiddeld gezien, docenten LO zowel hun professionaliseringsbudget en
-uren niet volledig benutten. Vanuit de interviews lijkt de ervaren werkdruk, in termen van
het aantal te geven lessen en uit te voeren taken
(bijv. mentoraat) hierbij een rol te spelen. Er zijn
echter ook signalen dat er kostbare scholingstijd
‘misbruikt’ wordt. Zo merkte een docent op:
“We zouden heel graag meer samen willen werken
met andere vaksecties LO, ideeën uitwisselen,
elkaars best-practices ervaren maar worden vaak
beperkt in de tijd die we daarin kunnen stoppen
vanwege hoe zaken op onze school zijn geregeld.
Veel tijd gaat op aan bijeenkomsten die helemaal
niet nuttig zijn voor het door ontwikkelen van ons
eigen LO-programma.”
Ondanks deze alarmerende signalen ervaren
de meeste docenten LO wel veel autonomie
in zowel de keuze als het volgen van hun
voorkeursactiviteiten. Opvallend daarbij is dat
een heldere visie op professionaliseren lijkt te
ontbreken, zowel op schoolniveau (68.1% geen
duidelijke visie) als op sectieniveau (86.7%
geen duidelijke visie). Het beeld dat uit de interviews naar voren komt is dat docenten LO over
het algemeen vrij impulsief kiezen voor een
bepaald scholingsaanbod, op basis van persoonlijke interesse of als keuze uit diverse workshops
op een landelijke studiedag. Er wordt zelden
tot nooit vanuit een gezamenlijke richting
gevende visie binnen de sectie gekozen voor
het volgen van bepaald scholingsaanbod. Een
beeld dat daarnaast uit de interviews naar voren
komt is dat er binnen vaksecties weliswaar best
regelmatig informatie gedeeld wordt, maar dat
dit zelden leidt tot het gezamenlijk oppakken
of ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Tijdens

de (relatief schaarse) formele vaksectievergaderingen worden veelal organisatorische zaken
besproken (zoals de keuze voor nieuw materiaal
en organisatie van de sportdag of een skireis).


Tabel 3. Budget en tijd besteed
aan professionalisering in het
afgelopen schooljaar
* Volgens de cao-VO hebben
docenten recht op €600
en 83 uur per jaar voor
professionalisering

Aanbevelingen
De resultaten uit dit onderzoek geven ons beter
inzicht in de professionalisering van docenten
LO in Nederland. Gebaseerd op de resultaten
geven we de volgende aanbevelingen, gericht
op achtereenvolgens docenten LO, schoolmanagement, ALO’s en aanbieders van scholing.
Docenten:
• Maak als sectie een professionaliseringsplan.
Wat willen jullie bereiken komend schooljaar? Stel (lange termijn) doelen en selecteer
zorgvuldig de scholing daarop. Benut daarbij
waar mogelijk beschikbare middelen zoals
het innovatiefonds en het lerarenfonds.
• Werk gedurende een langere periode aan
1 onderwerp zodat echte diepgang bereikt
wordt en er daadwerkelijk een verschil
gemaakt kan worden t.a.v. leeropbrengst.
• Bewaak je wettelijke recht op scholing (in
tijd en geld) en zet dit in voor jouw vak.
Schoolmanagement:
• Ontwikkel een heldere, breed gedragen
visie en strategie rondom professionaliseren.
Welke verwachtingen heeft de school t.a.v.
professionaliseren van docenten, hoe wordt
dit vastgelegd, gemonitord en ondersteund?
ALO’s:
• Maak studenten bewust van het feit dat
ze na 4 jaar niet ‘klaar’ zijn met leren.
Op welke wijze zit dit verweven in het
ALO-curriculum?
Scholingsaanbieders:
• Zorg voor betekenisvolle scholing, waarbij
kennis wordt overgebracht gerelateerd aan
voor docenten LO authentieke situaties
(Armour & Yelling, 2004). Biedt aanknopingspunten en ondersteuning voor implementatie in de eigen praktijk.
Menno Slingerland is opleidingsdocent bij de ALO
Eindhoven, Fontys Sporthogeschool en onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be.
Denise van Pelt is werkzaam bij MBO Sport &
Bewegen Amsterdam en afgestudeerd binnen de
Master Sport en Bewegingsonderwijs van Fontys
Sporthogeschool. Ze verzamelde voor haar thesis
een deel van de data waarop dit artikel is gebaseerd.
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TOPIC

Beweging en houding vraagt om fundamentele
maatschappelijke verandering

Healthy Ageing zet
de transitie in!

Onze samenleving is fundamenteel aan het veranderen. Nederland kantelt van een verticaal
geordende en centraal aangestuurde samenleving naar een samenleving van horizontale
verhoudingen, waar vernieuwing en ontwikkeling van onderop plaatsvindt. In dit artikel
nemen we jullie mee naar de veranderingen in de bewegings- en houdingscultuur.
TEKST PAUL BEENEN, FLOOR BOSCH EN HAROLD HOFENK

E

en typisch voorbeeld van een fundamentele verandering in de maatschappij is onze bewegings- en houdingscultuur die sterk beïnvloed wordt door
een veranderende leefstijl die zich kenmerkt
door onder meer inactiviteit. Hierop anticiperen
door alleen te focussen op de gymnastieklessen is onvoldoende. Er is een maatschappelijke
transitie nodig waarin houding en beweging in
deze veranderende wereld totaal anders wordt
gepositioneerd. Wij zien dit als een belangrijk
onderdeel van Healthy Ageing. Dit artikel begint
met het beschrijven van deze Healthy Ageing
beweging. Beschrijft wat nodig is volgens de
master Healthy Ageing en geeft vervolgens een
casus waarin de transitie lokaal wordt ingezet.

Healthy Ageing; een transitie
naar een gezonde maatschappij!


Figuur 1 – Copyright
Paul Beenen

Healthy Ageing wordt binnen de master
Healthy Ageing professional van de Hanze
hogeschool opgevat als een transitie waarbij
de zorg voor gezondheid anders wordt geladen en meer gepositioneerd wordt bij waar
mensen dagelijks leven, recreëren en werken. Gezondheid wordt meer geladen vanuit
de capaciteit van mens en maatschappij om
gezond te leven en hier positieve waarde uit
te halen; voor zichzelf en voor zijn of haar
sociale en fysieke omgeving. Dit in tegenstelling tot mainstream zorgsystemen, die met
name gericht zijn op reageren als zich een
gezondheidsprobleem voor doet (cure en care).
Healthy Ageing richt zich veel proactiever
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Transit
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op preventie (het voorkomen van) en vooral
amplitie (het versterken van). Amplitie is voor
velen een nieuw begrip dat verwijst naar het
Engelse begrip ‘to amplify’ oftwel het vergroten
van de aanwezige capaciteiten.
Deze transitie richt zich op het faciliteren van burgers om zelf de regie te nemen over hun gezondheid en participatie. De vraag van deze eindgebruiker komt dan centraal te staan in hun behoefte
naar professionele ondersteuning. Dit vraagt om
een grensverkenning en gezamenlijke integratie van sterk verkokerde professies en sectoren.
Healthy Ageing is een beweging waarin verschillende sectoren en disciplines samen met de eindgebruiker werken aan het complexe vraagstuk van
herwaardering en herpositionering van gezondheid.
Een belangrijke verandersleutel binnen Healthy
Ageing is dan het vormgeven en empoweren van
(innovatie)ecosystemen op basis van een multi-actor benadering waarin de markt, de overheid,
de lokale community en een derde sector zoals
non-profit organisaties zoals verenigingen en NGO’s
in thuis horen (Avelino & Wittmayer 2015).
De Healthy Ageing transitie past in een Nederland
dat kantelt van een verticaal geordende en centraal
aangestuurde samenleving naar een samenleving
van horizontale verhoudingen, waar vernieuwing en ontwikkeling van onderop plaatsvindt.
Vandaaruit ontstaat door nieuwe waarden een
ander soort samenleving. Hierdoor verschuift, in
termen van de transitiekunde de focus van bezit
naar gebruik, van waarde ontlenen naar waarde
creëren en van lineair naar circulair. Deze verschuivingen zijn, naast Healthy Ageing, zichtbaar in
actuele vraagstukken rondom bijvoorbeeld duurzame energie, circulaire economie en new business
(Loorbach, Frantzeskaki, & Avelino, 2017).
Professionals die vanuit hun eigen professionele context een bijdrage willen leveren aan deze
transitie hebben een set van competenties nodig die
ze tot een ‘change agent’ maakt. Dit zijn complexe
of ‘wicked’ competenties omdat deze change agent

Creativiteit in
innovatieprocessen
Professionele
Identiteit
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Kritische
kennisopvatting
Paradigma's

een veranderproces begeleidt in
een complexe context waarbij
de richting van de verandering weliswaar
ongeveer duidelijk
is, maar hoe daar
specifiek te komen en
wat het eindresultaat gaat worden
Leiderschap in
niet duidelijk is.
innovatieprocessen
Het betrekken van
de verschillende
actoren, het bespreekbaar maken van vaak
diepgewortelde impliciete waarden, ideeën en
gewoonten en vandaaruit
gezamenlijk tot een veranderstrategie en innovatie te komen vergt
tijd, veerkracht en ambitie.

Doel
De master Healthy Ageing richt zich op de transitie door vooral te focussen op sociale service
innovaties. Dit is een dienst of product dat, in de
context van Healthy Ageing; effectiever, efficiënter, duurzamer of eerlijker is dan bestaande
oplossingen. De innovation is een co-creatie van
waarden door de combinatie van capaciteiten,
bronnen en actoren in het ontwikkelde ecosystem. De gecreëerde waarde (dienst of product)
beïnvloedt direct onderliggende systemen en
organisaties (.
Praktisch betekent dit dat de student lokaal tot
waardevolle innovatie in de zorg voor gezondheid en welzijn komt met de inrichtingsvraag
richting de transitie in het vizier. De producten,
waaronder individuele en collectieve kennisontwikkeling, worden vervolgens ingezet om
in een bredere of andere context soortgelijke
veranderingen door te kunnen voeren.
Hiervoor is een professioneel frame van de
change agent ontwikkeld:
1 Professionele identiteit
2 Kritische kennisopvatting en paradigma’s
3 Creativiteit in ontwerpen
4 Leiderschap in innovatieprocessen
5 Inrichten van innovatieprojecten
6 Praktijkgericht onderzoek

Eén competentie toegelicht
De uitgebreide versie van
dit artikel is te vinden op
kvlomagazine.nl

Contact
h.g.hofenk@pl.hanze.nl
p.c.beenen@pl.hanze.nl
f.e.l.bosch@st.hanze.nl
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De competentie Professionele identiteit vormt
de basis voor de overige competenties. De
lading van deze competentie is voor iedere
professional verschillende waarbij persoonlijke
identiteit, de bestaande professionele identiteit wordt geïntegreerd in die van change
agent gericht op de Healthy Ageing transitie.
Alle competenties in samenhang maken dat
de professional zijn rol als change agent kan
vervullen.

Professionele identiteit
De HA-professional reflecteert kritisch op de individuele beroepsidentiteit en positioneert deze in
het licht van ontwikkelingen in het veld. De professional ontwikkelt zijn beroepsidentiteit actief,
hij stelt zich daarmee ten dienst aan het hoger
belang van Healthy Ageing in de maatschappij.

Leeruitkomsten
1 Reflecteert kritisch op de eigen professionele
identiteit en onderliggende waarden.
2 Neemt een expliciete, normatieve, professionele
houding aan gericht op Healthy Ageing.
3 Herkent en doorbreekt grenzen tussen verschillende professies, organisaties en culturen gericht
op Healthy Ageing.
4 Toont sensitiviteit voor maatschappelijke ontwikkelingen/trends en innovaties in Healthy Ageing
en weet deze te vertalen naar de eigen praktijk.
5 Vertaalt nieuwe praktijken en ‘rich practices’ van
Healthy Ageing naar andere contexten.
6 Verbindt en communiceert vanuit een empathische, waarderende houding met mensen met
verschillende achtergronden, rollen en expertises.
De praktische sociale service innovatie van de student staat centraal in de MHAP (Kimball, 2014).
Dit innovatieproces wordt ondersteund door de
community van de master dat zich kenmerkt
door intersectorale en interdisciplinaire kennis en
kunde. Het innovatieproces wordt ondersteund
door praktijkgericht onderzoek waarin de focus
ligt op directe impact van de onderzoeksresultaten
op het innovatieproces in de lokale context.
Kortom:
Vanuit een kritische houding binnen de eigen
beroepsidentiteit beïnvloedt de HA-professional
zijn professie, verkent de grenzen van het
beroep en de organisatie waar hij werkt en is in
staat deze grenzen te slechten. Hierdoor creëert
hij kansen waarin samen met professionals
uit andere sectoren, out of the box, slimme en
creatieve producten en diensten ontwikkeld
worden. Dit proces wordt ondersteund door het
uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek. Dit is precies wat wij nodig achten in
het vraagstuk rond een verschralende houdingsen bewegingcultuur met alle gevolgen van dien
voor een Healthy Ageing. De huidige activiteiten voldoen daarbij bij lange na niet. Hierdoor
ontstaat de eis om op zoek te gaan naar nieuwe
vormen van organisaties en ondernemerschap
waarin, connectiviteit, ‘agile werken’ en het
benutten van technologische mogelijkheden
kernbegrippen zijn. Deze veerkracht en ondernemingskrachtige innovatie zijn essentieel om
tot echt fundamentele verandering in de positie
en inhoud van het vak lichamelijke opvoeding
te komen zodat geanticipeerd kan worden
op alle uitdagingen. Een voorbeeld hiervan
beschrijven wij in een casus (van Floor Bosch)
die te lezen is op de website kvlomagazine.nl
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TOPIC

Lesson study: een
effectieve methode voor
professionalisering?
Lesson study is een methode waarbij een groep docenten zelf een vernieuwende les
voorbereidt, en samen onderzoekt of deze werkt voor de leerlingen. In een stapsgewijs
proces van ontwerpen, onderzoeken en bijstellen, werken docenten zo aan hun
professionele ontwikkeling. Fontys en de Universiteit Gent onderzoeken momenteel de
effectiviteit en toepasbaarheid hiervan bij LO.
TEKST LARS BORGHOUTS, MENNO SLINGERLAND EN BREGJE VAN DIJK-VAN EIJCK

L

euk, een studiemiddag! Workshops
volgen om inspiratie op te doen,
misschien wat nieuwe kennis te horen
krijgen, en natuurlijk veel oude bekenden tegenkomen. Vaak krijg je er nieuwe ideeën
door voor je onderwijs. Maar de volgende dag
sta je gewoon weer vanaf ’s ochtends vroeg voor
de klas, en komt er van die nieuwe ideeën niet
altijd meer zo veel terecht. Herkenbaar?
Nieuwe inzichten vinden maar moeilijk hun
weg naar de praktijk van het (bewegings)
onderwijs. De maatschappelijke aandacht voor
doorgaande professionele ontwikkeling van
leraren is mede daarom ook voor leraren LO
relevant. De bestaande praktijk bestaat momenteel vaak uit eenmalige nascholingsactiviteiten,
zoals de studiemiddag of workshop (zie ook
het artikel van Slingerland en van Pelt elders
in dit blad). Daarvan is helaas bekend dat die
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een beperkte impact hebben op de kwaliteit
van het professionele handelen van de docent
LO (Aelterman, Vansteenkiste, Van den Berghe,
De Meyer, & Haerens, 2014; Slingerland et
al., 2016). Uit onderzoek naar professionalisering binnen de LO in drie Europese landen
werd geconcludeerd dat het niet lukt om
LO-docenten gedurende hun gehele loopbaan
te ondersteunen in hun ontwikkeling (Armour,
Makopoulou, & Chambers, 2012). Er is daarom
behoefte aan effectievere vormen van docentprofessionalisering. Een momenteel steeds
vaker toegepaste methode, die hieraan wel eens
tegemoet zou kunnen komen, is lesson study.

Hoe werkt lesson study?
Bij lesson study (LS) werken docenten samen
aan hun vakdidactische en pedagogische ontwikkeling, waarbij de concrete lesvoorbereiding

Stap 1
Formuleren van praktijkvraag
en leerdoel(en)

Stap 2
(Her)Ontwerp van de
onderzoeksles

Stap 5
Reflecteren & analyseren

een ‘gewone les’ is, dat de deze met collega’s
samen wordt ontworpen. Verder ligt de focus
sterk op de praktijkvraag en daarmee samenhangende doelen. Belangrijk element in deze
fase is verder het voorspellen van de het effect
op een drietal voorbeeldleerlingen (die bijvoorbeeld drie motorische niveaus representeren)
op de verschillende lesonderdelen.

Stap 3

Stap 4
Onderzoeksles uitvoeren
& gegevens verzamelen


Figuur 1, aangepast uit (Goei,
Verhoef, Coenders, Vries,
& Vugt, 2015). Indien de
docenten tevreden zijn over de
les, volgt na stap 5 uiteindelijk
de afronding in stap 6.

Stap 3
Ontwerp van de
dataverzameling

en -uitvoering centraal staan. Vertrekpunt
van LS is de eigen praktijk van de leraren
in een team en hun vragen ten aanzien van
vak-inhoud, lesuitvoering en leeropbrengst. Zij
werken samen aan het ontwerpen, uitvoeren
en onderzoeken van een les. Het draait hierbij
niet om de ‘perfecte les’, maar vooral om het
verwerven van professionele kennis door
onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.
De focus ligt daarbij op de interactie tussen het
lesontwerp en het gedrag van de leerlingen in
de les, en niet zozeer op het functioneren van
de docenten tijdens die les. LS gaat vaak uit
van een praktijkvraag van de docenten zelf. Er
zijn echter ook varianten van LS waarbij het
inhoudelijke thema en de procesbegeleiding
door externe deskundigen (vaak onderzoekers)
wordt geleverd (Dudley, 2015). De cyclus van
ontwerpen en onderzoeken, ziet er bij LS globaal als volgt uit (zie ook figuur 1):

Stap 1
Praktijkvraag en leerdoelen: er wordt
een centrale vraag voor de LS-serie opgesteld
en docenten formuleren de specifieke (leer)
doelen voor hun onderzoeksles. Bijvoorbeeld: hoe
kunnen we de minder vaardige leerlingen actiever
laten deelnemen aan de les? De docenten gaan
vervolgens individueel of samen op zoek naar
achtergrondinformatie hierover.

Ontwerpen van de dataverzameling: het
team maakt een plan voor de dataverzameling. Er wordt een observatieschema gemaakt
waarin zowel algemene leskenmerken als de
specifieke leeractiviteiten en gedrag van de drie
voorbeeldleerlingen worden opgenomen. In het
geval van ons voorbeeld observeren we hoe actief de
leerlingen deelnemen aan de les. Ook is het gebruikelijk bij LS dat de geobserveerde leerlingen
kort mondeling naar hun ervaringen worden gevraagd (max. 5 minuten per leerling).
Docenten zouden bijvoorbeeld kunnen vragen of de
leerlingen zelf het idee hadden dat ze door de andere
lesaanpak, actiever gingen meedoen. De dataverzameling kan eventueel nog verder worden uitgebreid (bijv. met video-opnames, aantekeningen,
reflectieverslag van de lesgever, enz.).

Stap 4
Uitvoeren van de les en gegevens verzamelen: de les wordt uitgevoerd door een van
de docenten en de rest van het team verzamelt
de gegevens volgens het plan voor dataverzameling. De observatie kan ‘live’ of achteraf op
video gebeuren.

Stap 5
Reflecteren en analyseren van de les: op
basis van de verzamelde gegevens wordt de les
besproken in een evaluatiebijeenkomst. Deze
nabespreking wordt eerst kort voorbereid,
waarin bijvoorbeeld individuele observaties
geordend worden. Het doel van de nabespreking is vervolgens het ontdekken van belangrijke inzichten voor de bijstelling of het herontwerp van de les. Zijn de minder vaardige leerlingen
echt actiever geworden? Waar lag dat vooral aan?
Hoe kunnen we de les nog verder verbeteren?
De les wordt vervolgens minimaal nog een keer
opnieuw gegeven en onderzocht, maar vaker
kan ook.

Stap 6
Stap 2
Ontwerpen van de onderzoeksles: de
docenten ontwerpen een zogenaamde onderzoeksles. Er wordt bijvoorbeeld een les ontworpen
waarbij er in drie vakken op niveau gespeeld wordt,
en vier flexibel in te zetten spelregels geintroduceerd
die positief kunnen werken voor minder vaardige
leerlingen. Het verschil met het ontwerpen van

Afronding: het leerresultaat voor de lespraktijk wordt besproken, en er wordt gereflecteerd
op het LS-proces. Tevens wordt besproken hoe
het leerresultaat eventueel met collega’s (binnen de vaksectie, binnen de school) gedeeld
kan worden.
Deze totale cyclus neemt enkele weken in
beslag, afhankelijk van het aantal herhalingen.
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Mogelijke niveaus van doorwerking
van docentprofessionalisering

Centrale vraag

Niveau 1: Reacties van deelnemende leraren

Hoe tevreden ben je over de professionaliseringsactiviteit?

Niveau 2: Leerwinst van deelnemende leraren

In hoeverre is er nieuwe kennis en kunde opgedaan?

Niveau 3: Institutionele steun en verandering

Is er ondersteuning vanuit de (onderwijs)organisatie en heeft het impact
binnen de organisatie?

Niveau 4: Gebruik van nieuwe kennis en kunde

In hoeverre is er echt iets veranderd in de praktijk?

Niveau 5: Leeruitkomsten van leerlingen

Is er doorwerking op het niveau van leerlingprestaties, -attitudes of -gedrag?

Tabel 1: de niveaus van Guskey voor doorwerking van docentprofessionaliseringsactiviteiten (Guskey, 2000).
Voor docenten die zelf ook wel eens aan de slag
zouden willen met LS, zijn er enkele uitgangspunten waaraan voldaan moet worden om een
LS-serie succesvol te kunnen laten verlopen:

De auteurs zijn als docentonderzoekers werkzaam bij het
lectoraat Move to Be van Fontys
Sporthogeschool, Eindhoven
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1 Het LS-traject dient geborgd te zijn bij de
schoolleiding, zowel ten aanzien van tijd,
middelen als betrokkenheid.
2 Docenten nemen vrijwillig deel, en staan er
positief tegenover.
3 Er is een vast moment in het rooster waarop
het LS-team kan samenwerken. Het wordt
aanbevolen bijeenkomsten van twee aangesloten lesuren te plannen, of een lesuur aan
het einde van de dag met een mogelijkheid
om daarna door te gaan.
4 Betrokken docenten hebben minimaal een
maand lesgegeven aan hun klassen, zodat ze
zicht hebben gekregen op de leerlingen en
het klassenklimaat.
Zoals aan deze voorwaarden te zien is, is het
vooral van belang dat het toepassen van LS niet
onderschat wordt: het kost gewoon tijd en moeite!

Effectiviteit onderzocht
Binnen lerarenopleidingen aan verschillende
universiteiten in Nederland lopen momenteel al
initiatieven rondom lesson study. Er wordt ook
op aardig wat scholen mee geëxperimenteerd.
Daarbij probeert men soms met onderzoek te
beschrijven en begrijpen hoe LS werkt. Naast
het beschrijven en begrijpen van de interventies, zou echter ook moeten worden gekeken
naar de effectiviteit ervan. Dit laatste ontbreekt
vaak, zeker als het gaat om dit soort recente,
meer vernieuwende professionaliseringsinterventies (Roesken-Winter et al., 2015).
Dat is precies wat momenteel gebeurt in het
onderzoeksproject ‘Lesson study bij LO’. Lesson
study is nog niet eerder onderzocht bij lichamelijke opvoeding, terwijl het vak zich naar
verwachting juist goed leent voor deze aanpak,
door het ‘zichtbare’ karakter van het leerproces.
In ons onderzoek wordt daarom de effectiviteit
van LS vergeleken met die van een eenmalige
workshop. Gezien de tijdsbelasting die LS met
zich meebrengt is het immers van belang om de
eventuele opbrengsten te kunnen vergelijken met
de huidige, minder arbeidsintensieve praktijk.
Middels kwalitatief onderzoek onder docenten en hun leidinggevenden zullen kritische
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succesfactoren en barrières van LS worden achterhaald. De effecten van de interventies worden
verder gemeten op alle vijf de niveaus van Guskey
(2000) (zie tabel 1). Deze niveaus laten zien dat
een docentprofessionalisering uiteindelijk pas echt
effectief is, wanneer leerlingen er beter van worden. Wanneer docenten een heel leuke studiemiddag hebben gehad, maar uiteindelijk worden hun
leerlingen er niet beter van, dan is de professionaliseringsactiviteit in feite nutteloos geweest.
Hoewel LO-lessen sterk kunnen verschillen
in type activiteiten (zoals turnen, spel, atletiek) is het motiveren van leerlingen voor een
actieve leefstijl het overkoepelende doel. Fontys
Sporthogeschool heeft er daarom met haar
partners voor gekozen een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van LS binnen LO,
te richten op het motivationeel klimaat en de
uitwerking daarvan op leerlingen. Daarbij staan
de volgende onderzoeksvragen centraal:
1 Wat zijn de effecten van een workshop ‘motivationeel klimaat’ gevolgd door een begeleide
lesson study op de vijf niveaus van doorwerking van Guskey (2000), in vergelijking met
alleen een workshop?
2 Welke belemmeringen en succesfactoren
kunnen er geïdentificeerd worden met
betrekking tot het zelfstandig toepassen van
de methode lesson study door docenten LO?
3 Hoe waarderen docenten LO en hun leidinggevenden de opbrengsten van de methode
lesson study ten opzichte van de tijdsinvestering die deze vergt?
Het project is in het afgelopen schooljaar
(2017-2018) uitgevoerd, met in totaal twintig
scholen, 59 docenten en metingen bij ongeveer
1180 leerlingen. Met behulp van de Universiteit
Gent en Fontys Lerarenopleiding Tilburg zijn er
meetinstrumenten uitgewerkt voor het meten
van het motivationeel klimaat, zoals een leerlingenvragenlijst en een observatie-instrument
voor video-opnames van de lessen. Wanneer
alle gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd,
hopen we te kunnen zeggen of lesson study nu
echt effectief is. De positieve ervaringen met
het proces van samen lessen voorbereiden en
onderzoeken op effectiviteit, hebben er al wel
toe geleid dat de methode in aangepaste vorm
een plaats heeft gekregen in het LO-curriculum
van de ALO in Eindhoven.

SCHOOLSPORT

Uitslag verkiezing van de
‘Sportiefste (VSO)-school
van Nederland’

Aventurijn Almere en het Christelijk Lyceum Veenendaal
winnaars 2018!
Op 11 april werden op de HAN in Nijmegen de verkiezing van ‘Sportiefste VOschool van Nederland 2018’ en de eerste verkiezing van de ‘Sportiefste VSOschool van Nederland’ georganiseerd door de KVLO en NOC*NSF.
TEKST JEROEN STEEMAN, ERIC SWINKELS EN NATHALIE TERMORSHUIZEN

U

it alle inzendingen waren vier
VO-scholen en drie VSO-scholen
uitgekozen om mee te doen met de
landelijke finaledag. Onderstaande
scholen waren genomineerd vanwege hun vooruitstrevende beleid op het gebied van bewegen
en sport in en rondom de school en werden op
11 april door de Hogeschool Arnhem Nijmegen
(ALO) verwelkomd. Daar vond de strijd om de
titel ‘Sportiefste VO-school van Nederland 2018’
plaats. Bijzonder was dat op deze dag voor het
eerst ook de verkiezing ‘Sportiefste VSO-school
van Nederland 2018’ werd georganiseerd.
Genomineerde VO-scholen:
1 Calandlyceum Amsterdam
2 Christelijk Lyceum Veenendaal
3 Montessori College Nijmegen
4 Roelof van Echten College Hoogeveen

• YOU.FO (YOU.FO)
• Capoeira (Associação Brasileira Capoeira
Reversão)
Bovendien werden de clinics kickboksen, dodgeball en beachvolleybal door studenten van de
HAN georganiseerd.
Bij al deze clinics werd heerlijk gesport en bijna
alle clinics werden gevolgd door zowel VO- als
VSO-leerlingen. Het enthousiasme spatte er vanaf!
In de pauze kregen alle leerlingen en begeleiders een gezonde lunch aangeboden door Van
Leeuwen Catering van cateringopmaat.nl. Ook
tijdens deze pauze hoefden de leerlingen zich
niet te vervelen en konden meedoen aan allerlei sporten en spellen tijdens het side-event.

Bevragingen en beoordeling
Genomineerde VSO-scholen:
1 Aventurijn Almere
2 Impuls Tegelen
3 Kristallis Nijmegen

Presentaties en sportief
programma
Na het welkom van presentator Bagiyo van der
Leemputte lieten alle scholen een spetterende
podiumpresentatie zien. Na de opening namen
de leerlingen en hun docenten deel aan een
sportief programma met de volgende clinics:
• Archery Tag (Sportproductions Nijmegen)
• Touwtje springen (ProJump)
• Rolstoelbasketbal (Stichting Koprol)
• Krav Maga (Baran Kampfsport)
• Freerunnen (Tymen Hart Freerunning)
• Freestyle voetbal (Pelota)
• Streetdance (Puur)

Bepalen wie zich twee jaar lang de meest
sportieve V(S)O school van Nederland mag
noemen, is een ingewikkelde klus. De organisatie had de jury daarom vooraf een kijkrichting
meegegeven. Wie uiteindelijk de sportiefste
V(S)O school van Nederland zou worden zou af
gaan hangen van de kwaliteit van:
• bewegingsonderwijs
• naschoolse sportactiviteiten
• ondersteuning management
• zorg en zorgverbreding
• aandacht bewegen en gezondheid
• betrokkenheid geledingen
• professionele vaksectie
• extra of innovatieve initiatieven/activiteiten.
In de voorbereiding op de verkiezing hebben de
juryleden de aangedragen stukken gelezen en een
audit gedaan. Daarmee was vooraf al goed een
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Team
Christelijk Lyceum Veenendaal

beeld te vormen van de scholen. Op de dag van
de verkiezing zelf kregen de genomineerde scholen de kans om de jury nog één keer te beïnvloeden tijdens een presentatie en een vraaggesprek.
Er was een aparte jury voor het VO en VSO.
Iedere school kreeg de gelegenheid om zich in
vier minuten te presenteren (al dan niet met digitale ondersteuning) en vervolgens had de vakkundige jury allerlei vragen voor het panel. Het
was tijdens deze bevragingen genieten, omdat
de scholen zoveel voor elkaar weten te boksen!
Hieronder worden kort een paar opvallende punten benoemd van iedere genomineerde school.

sportactiviteiten zoals Olympic Moves, City Run
en What’s Your Talent.
De vaksectie bestaat uit dertien vakdocenten,
die vanuit hun eigen visie zelf hun eigen budget
beheren. Er wordt een zeer breed sportaanbod
aangeboden, waarin leerlingen hun eigen route
mogen kiezen. Door leerjaren parallel te roosteren kan er gewerkt worden in niveaugroepen:
beginner, doorzetter en pro. Leerlingen bepalen
hierbij per onderdeel zelf hun niveau. De vaksectie is belangrijk in de school en goede ideeën
worden vaak beloond met budget vanuit de
schoolleiding.
Het CLV is een Gezonde School en heeft meerdere themacertificaten en de gezonde kantine
Zilveren Schaal behaald. Ook in theorielessen
wordt er bewogen, met als streven om minder
te zitten op school. In diverse aspecten van
het schoolbeleid komt naar voren dat sport en
bewegen voor zowel leerlingen als docenten een
belangrijke rol inneemt. Zo wordt er gekeken
naar hoe een lokaal van de toekomst eruit moet
gaan zien, wordt er geëxperimenteerd met
dynamische/verhoogde tafels en worden docenten gezien als sportieve rolmodellen voor de
leerlingen. Over twee jaar komt er een nieuwbouw, welke in leerdomeinen wordt georganiseerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de vaksectie
is gaan nadenken over toekomstgericht bewegingsonderwijs. Het CLV is er klaar voor om als
ambassadeur Sportiefste VO-school naar buiten
te treden!

VSO Aventurijn, Almere
Juryrapporten
Vanwege de omvang lees je in dit artikel alleen de
juryrapporten van de twee winnaars: Het Christelijk
Lyceum Veenendaal en De Aventurijn, Almere

Christelijk Lyceum Veenendaal
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Strijdlustig komt het Christelijk Lyceum
Veenendaal (CLV) terug van twee eerder
verloren deelnames aan verkiezing Sportiefste
VO-school. Van verliezen kan je immers leren!
Een belangrijke ontwikkeling in de school is Een
Punt voor Gym, waarbij de ontwikkeling van
de leerlingen wordt beoordeeld. Het gaat niet
om de finish, maar om de weg ernaartoe. Niet
alleen de vaksectie, maar de hele school verleidt
de leerlingen om te bewegen. Leerlingen helpen
elkaar om beter te worden. Beter worden maakt
enthousiast en motiveert om te blijven ontwikkelen voor de toekomst. Als plezier in bewegen
wordt ervaren, dan blijven mensen sporten is
hierbij de achterliggende gedachte.
Het CLV staat midden in de maatschappij en gaat
met allerlei organisaties verbindingen aan, o.a.
door sportstages en met externe opdrachtgevers.
In Veenendaal staan de leerlingen hierdoor positief bekend als ‘de blauwe smurfen’. Daarbuiten
doen ze ook nog mee aan verschillende
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Bij de presentatie wordt door de vakdocent benadrukt dat de kinderen op de Aventurijn, net als de
kinderen uit het reguliere onderwijs, normaal zijn,
maar óók bijzonder. De bijzondere eigenschappen van de leerlingen vragen om maatwerk. Ook
op sportief vlak, vandaar hun slogan “Bijzonder
sportief”.
De visieformule van de Aventurijn is: Plezier
= Bewegen op niveau + zelfstandig werken +
samenwerken! Met deze formule wordt het belang
van plezier onderschreven, het staat immers voorop, maar maakt ook duidelijk dat het een gevolg is
van meerdere factoren die leidend zijn.
Sterk aan de visie van de Aventurijn is dat zij bewegingsonderwijs in het midden van het spectrum van
bewegen, onderwijs, recreatie en sport plaatsen.
Bewegingsonderwijs biedt de plek waarin door hoog
opgeleide professionals gewerkt kan worden aan
een omgeving waarin kinderen samen met anderen
(1) en op eigen wijze (2) beter leren bewegen (3).
Deze drie pijlers waarop onderwijs in bewegen rust
zijn dan ook de leidraad voor al het andere bewegen, recreatie en sport op de Aventurijn.
De jury is onder de indruk van de mate waarin het
de Aventurijn lukt om daad bij woord te voegen.
De leerling staat centraal, dat blijkt uit alles.

Conclusie
Uit voorgaande beschrijvingen wordt wel duidelijk dat het vuur aan de schenen werd gelegd
van de jury. De vakkundige VO- jury bestond
uit afgevaardigden van de VO-raad, NOC*NSF,
KVLO en de rector van het Blariacum, de
Sportiefste VO-school VO van 2016. De voorzitter van de jury Yvonne Sanders, werkzaam bij
de VO-Raad, roemde alle scholen die meededen
aan de finale: ‘We hebben mooie presentaties
gezien van alle scholen, iedereen was verdiend
genomineerd en is daarmee al een winnaar.’
Volgens de jury beheerst het Christelijk Lyceum
Veenendaal de kunst alle leerlingen te verleiden om een leven lang te bewegen. De vaksectie bewegingsonderwijs is zeer ondernemend
en benut ruimschoots de mogelijkheden die
geboden worden voor samenwerking binnen de
school maar ook met de omgeving. Volgens de
jury van het VO is het CLV de terechte winnaar,
maar de school zelf zegt: “De reis naar de sportiefste school is belangrijker dan de finish halen!”
Het Christelijk Lyceum Veenendaal mocht
met de hoofdprijs naar huis: een cheque van
€3000,- te besteden aan gymmateriaal. De
andere drie genomineerde scholen ontvingen
ieder een cheque ter waarde van €1500,-. De
cheques zijn beschikbaar gesteld door de firma’s
Bosan, Janssen-Fritsen en Nijha.
Ook in het VSO kon er uiteindelijk maar één
met de bloemen en zoenen naar huis gaan. De
VSO-school die de jury het meest heeft weten te
overtuigen van dat zij de sportiefste VSO school
van Nederland zijn is de Aventurijn uit Almere!
De jury van het VSO was onder de indruk van de
manier waarop het kind centraal gesteld wordt
bij de Aventurijn. Alle kinderen bewegen op hun
eigen niveau. Er staat een professioneel team met
een duidelijke visie, dat alle vertrouwen krijgt
van de schoolleiding en dat ook waar maakt.
De wijze waarop zij hun duidelijke visie op bewegingsonderwijs hebben weten te vertalen naar
bewegen en sport in de hele school was indrukwekkend. Alles past, waardoor het een compleet
logisch en navolgbaar verhaal was.
Een mooie constatering is dat het er in de aangeleverde stukken, bij de audit én presentatie
allemaal zo makkelijk uit zag. Voor de jury is dat
een kenmerk van een erg hoog niveau, net als
dat een reuzenzwaai van Epke Zonderland aan
de rekstok er makkelijk uit kan zien, maar oh zo
complex is.
In de VSO-jury zaten Geke Versprille
(Voorzitter - Adviseur Goed-Gezien.nl), Lilian
van den Berg (Kenniscentrum Sport), Jessica
Tissink (VO-raad) en Jeroen Steeman (KVLO).
VSO Aventurijn won naast de titel een watersport tweedaagse bij het Robinson Crusoë Eiland
t.w.v. €2500,-. Deze prijs wordt aangeboden

door Menzis. Daarnaast verzorgt Transvision
b.v. het vervoer naar dit uitje. Bosan, Nijha en
Janssen-Fritsen bieden de winnaar bovendien
een waardecheque van €500,- aan. De andere
twee genomineerde scholen ontvingen ieder een
waardecheque van €1500,-, eveneens beschikbaar gesteld door bovengenoemde toestelfirma’s.


Team Aventurijn

Podiumpresentatie
De prijs voor de beste podiumpresentatie is
gewonnen door zowel het Roelof van Echten
College uit Hoogeveen als VSO Impuls uit
Tegelen. Beiden ontvingen een cheque van
€500,- te besteden aan bedrukte sportkleding
beschikbaar gesteld door Intergift. Daarnaast
ontvingen beide scholen een cheque van
€250,- van de KVLO. Beide scholen lieten een
spetterend optreden zien.
Deze verkiezingen werden georganiseerd in
nauwe samenwerking met de HAN (ALO),
gemeente Nijmegen, Special Heroes en Uniek
Sporten. Wij danken alle partijen voor hun
inzet om deze verkiezingen tot een succes te
maken.
Wij hopen dat de juryrapporten weer veel andere
scholen weten te inspireren.
In 2019 zullen de verkiezingen ‘Sportiefste basisschool van Nederland’ en voor het eerst ‘Sportiefste
S(B)O-school van Nederland’ plaatsvinden. De
verkiezing van de Sportiefste V(S)O-school van
Nederland vindt dan weer plaats in 2020. De locatie
voor beide verkiezingen is Den Haag. Meer informatie hierover volgt na de zomervakantie op onze
website onder ‘evenementen’.
Een uitgebreider verhaal met alle juryrapporten staat
op kvlomagazine.nl en over het beweegaanbod van
alle genomineerde scholen, de promotiefilmpjes, foto’s
en de aftermovie van de dag vind je informatie op
www.kvlo.nl onder ‘evenementen’.

Contact
nathalie.termorshuizen@kvlo.nl

Foto's
Hans Dijkhoff
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Aansprakelijk of niet?

Deze keer een zeer recente zaak die gaat over een ongeval in de gymles.
Op 14 maart 2018 deed de Rechtbank Noord-Holland daarin een uitspraak.
TEKST MR. MAARTEN SEGERS

E

en gymleraar in het voortgezet onderwijs heeft besloten
tijdens een gymles het tikspel
‘Pionnenroof’ te spelen.
Hierbij worden twee teams tegenover
elkaar gezet aan de weerszijden (de korte
zijden) van de gymzaal. Aan de kant van
het verdedigende team staan 6 pionnen. Het aanvallende team staat aan de
overzijde en moet proberen de pionnen
te veroveren. Het verdedigende team kan
de aanvallers aftikken. Zodra één of meer
verdedigende spelers het veld instormen
moesten de aanvallers direct terugrennen
naar de achterlijn aan hun zijde (een veilige zone). Afgetikte aanvallers moesten
aan de zijkant van de zaal op de bank
plaatsnemen. Ook verdedigers die wel
het veld betreden maar geen aanvallers
weten aan te tikken zijn ‘af’ en moeten
op de bank plaatsnemen.
Een leerling van het verdedigende team
rende tijdens het spel hard op een aanvaller. De aanvaller week op het laatste
moment uit en de verdedigende leerling
klapte met zijn hoofd tegen de muur. De
leerling brak daardoor zijn nekwervel en
heeft als gevolg daarvan een incomplete
dwarslaesie met blijvende gevolgen.
De ouders van de leerling stellen de
school en de docent aansprakelijk voor de
geleden schade. Zij vinden dat de docent
onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld.
Volgens de ouders hadden er valkussens
geplaatst moeten worden tegen de muren,
had de docent moeten benadrukken dat
de geluidsisolatie aan de muur niet de
werking van een valkussen had, was de
instructie van de docent onvoldoende, was
het toezicht van de docent onvoldoende en
was de sfeer in de klas (aan het begin van
de les) gespannen. De school aanvaardt de
aansprakelijkheid niet en de ouders stappen
naar de Rechtbank.

Beoordeling rechtbank
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De rechtbank benadrukt in haar overwegingen ten eerste dat aan bewegen
en dus ook het vak LO nou eenmaal
risico’s zitten (dat is inherent aan het
vak). Het feit dat een leerling tijdens het
vak een blessure kan krijgen of krijgt
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betekent dan ook niet automatisch
dat de docent of school onrechtmatig
of onzorgvuldig heeft gehandeld. Van
aansprakelijkheid van de school of de
docent is bij een blessure dan ook niet
zo maar sprake. Eerst zal nagegaan
moeten worden of er onzorgvuldig of
onrechtmatig gehandeld is.
Uiteindelijk oordeelt de rechter in deze
zaak dat er niet onrechtmatig door de
school of de docent is gehandeld. Er is dus
geen sprake van aansprakelijkheid van de
school of de docent. De belangrijkste overwegingen van de rechter:
• Alles wijst er op dat de docent voldoende en duidelijke instructies heeft
gegeven (uitleg van het spel, wat
mag wel en wat mag absoluut niet).
Om te spreken over onzorgvuldig
handelen zou volgens de rechtbank
vast moeten komen te staan dat de
leraar geen instructie en antwoorden
aan de leerling heeft gegeven en dat
het nalaten daarvan heeft bijgedragen
aan het ontstaan van het ongeval
(causaal verband). Dusdanig onzorgvuldig handelen is niet vast komen
te staan.
• Ook is niet is vast komen te staan dat
de docent onvoldoende toezicht heeft
gehouden tijdens de uitvoering van
de oefening. Hij was aanwezig in het
midden van de zijkant van de zaal en
hield vanaf daar overzicht maar hij
heeft het ongeluk niet precies zien
gebeuren. De rechtbank overweegt het
volgende: “De rechtbank acht de in dit
geval uitgeoefende wijze van toezicht (een
gymleraar die zich, dat staat tussen partijen niet ter discussie, positioneert in het
midden van het spel), zeker nu het tikspel
de gehele zaal bestreek, gebruikelijk en niet
onverantwoord, ook al kan dit inhouden
dat een onregelmatigheid niet direct wordt
opgemerkt, omdat die zich buiten het zicht
van de gymleraar afspeelt.”
• Wat betreft de gespannen sfeer
oordeelt de rechtbank dat er aan de
start van de les weliswaar leerlingen
uitgestuurd zijn. Echter overweegt de
rechtbank ook dat niet is vast komen
te staan of er een gespannen sfeer was
(wat daar van ook zij) en/of dat deze

sfeer zou hebben bijgedragen aan het
ontstaan van het ongeval (causaal
verband).
• Wat betreft het plaatsen van valkussens oordeelt de rechtbank dat de kans
dat een leerling in volle vaart tegen
een al dan niet beklede muur botst
dusdanig klein is dat de van de docent
niet kon worden geëist dat hij valkussens had moeten plaatsen of de leerlingen had moeten waarschuwen dat
de geluidsisolatie geen bescherming
bood bij een botsing met de muur. In
deze specifieke zaak speelt voor de
rechtbank mee dat uit door de school
en docent overlegde didactiek blijkt
dat “pionnenroof” ook door kinderen
in het basisonderwijs wordt gespeeld
en een overzichtelijk en gangbaar
tikspel is, waarbij geen grote snelheden hoeven te worden bereikt. Daarbij
neemt de rechtbank mee dat ‘het een
feit van algemene bekendheid is dat kinderen reeds op jonge leeftijd en zonder enige
instructie tikspelletjes spelen’.

N

Voor de praktijk

In deze zaak oordeelde de rechtbank
uiteindelijk dat noch de school (als
werkgever) noch de docent aansprakelijk
was voor de geleden schade. Ondanks de
emotie en de vergaande en aangrijpende
gevolgen voor de leerling en betrokkenen
zal een rechtbank de vraag over aansprakelijkheid puur juridisch moeten beoordelen. Enerzijds brengt LO een inherent
risico met zich mee (blessures en ongevallen), anderzijds hebben de docent en
de school een zorgplicht om die risico’s
in redelijkheid te beperken. Sta daarom
stil bij duidelijke en goede instructies, het
houden van goed en voldoende toezicht,
het nemen van redelijke veiligheidsmaatregelen en het zo mogelijk volgen van het
vakwerkplan en gangbare didactiek en
methoden.

Het aansprakelijkheidsrisico ligt primair bij
de werkgever (de school). Alleen in zeer
bijzondere gevallen wordt de docent (werknemer) persoonlijk aansprakelijk gesteld.
Leden van de KVLO zijn voor persoonlijke
beroepsaansprakelijkheid verzekerd (behalve in het geval van opzet).
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KATERN

Een kijkje in de
gymzaal van
…Nick Keijser
Een rubriek in de praktijk van het magazine Lichamelijke Opvoeding is ‘Een kijkje in
de gymzaal van...’ Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt ervaringen,
visie en werkwijze te delen met collega’s. Dit keer is een jonge collega uit het primair
onderwijs aan het woord werkzaam in Delft. Nick Keijser geeft zijn ervaring weer, hoe
hij niet alleen lesgeeft maar ook andere middelen inzet om leerlingen meer aan het
bewegen te krijgen.
TEKST (RED)
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Op welke school/
scholen geef je les?
“Ik geef les op basisscholen ‘De Bron’ en ‘De
Bonte Pael’ in Delft.”

Hoeveel jaren geef je al les
en werk je fulltime?
“Ik geef 13 jaar les en werk inderdaad
fulltime, vooral in de zaal en daarnaast mag
ik al mijn taakuren (op woensdagmiddag
en na 15.30 uur) inzetten om bewegen zo
breed mogelijk de school in te trekken.”

Wat doe je precies tijdens
deze uren buiten de zaal?
“Ik zit in heel veel commissies. Een voorbeeld is
de ouder-bedank-commissie. Hierbij organiseer
ik onder andere een ouder-beweeg-avond. Dan
gaan we met het hele team en alle hulpouders
van dat jaar sporten in de zaal. Dit is enorm leuk,
29 moeders en een vader en dan alle leerkrachten
erbij. De ouders vinden het leuk en het is goed
om de leerkrachten ook de zaal in de krijgen.
Zo krijgen ze ook weer een positief gevoel van
bewegen. Hiernaast zit ik in het (leer)team
‘bewegen en leren’, van de buurtsportcoaches
en van beweegwijs. En dan is er nog het
beweegteam, dit is eigenlijk het belangrijkste.”

“Twee jaar geleden liep
ik door school en ik zag
de kinderen alleen maar
stilzitten in het lokaal en
ik dacht dit kan niet de
bedoeling zijn van
het onderwijs."
Waarom is dit beweegteam
het belangrijkste?
“Dit is de koppeling naar het hele team toe.
Wij regelen al het bewegen in en rondom
de school. In dit team zit uit elke bouw één
leerkracht, de buurtsportcoach, iemand vanuit
beweegwijs, een ouder en ik. Die ouder
is ook erg belangrijk, ik wil graag een link
naar de ouders en de wijk te hebben.”

Het klinkt alsof je het heel druk
hebt, hoe is dat zo gekomen?
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“Het klinkt niet alleen zo, maar het is ook
zo, maar ik haal er veel energie uit, dus dat
maakt alles goed. Een tijdje geleden werd
bekend dat onze school moest gaan fuseren
met een andere school. Er moest dus ook
een nieuwe visie komen. Toen we voor het
eerst bij elkaar zaten werd er gevraagd om
onze droomschool te presenteren. Dit heb
ik gedaan; een dynamische school. Er waren
ook andere ideeën zoals een natuurschool of
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ICT-school. Uiteindelijk heeft het team en de
directie mijn idee omarmd en zijn we druk
bezig om een dynamische school te creëren.”

Hoe ben je op het idee gekomen
van een dynamische school?
“Twee jaar geleden liep ik door school en ik zag
de kinderen alleen maar stilzitten in het lokaal
en ik dacht dit kan niet de bedoeling zijn van het
onderwijs. Zelf heb ik dit ook als iets negatiefs
ervaren als kind. En nog steeds vind ik het heel
irritant om lang stil te zitten. Dit gebeurt nog
wel eens tijdens studiedagen ofzo. Ik merk dan
dat de concentratie wegzakt, de hele dag alleen
maar stil zijn en luisteren is niets voor mij. En dat
hebben de kinderen dag in dag uit. Dus ik besloot
te proberen er iets aan te veranderen. Ik ben met
twee enthousiaste collega’s, groepsleerkrachten
van groep 7 en 8 die veel affiniteit hebben met
sport en bewegen gaan nadenken hoe we de
rekenles actiever konden maken. We hebben hier
enorm veel tijd in gestoken en alles zelf verzonnen.
De kinderen vonden het geweldig, maar het was
niet vol te houden qua tijdsinvestering. Volgens
mij begint dan je voortrekkersrol als vakdocent,
want toen ben ik op onderzoek gegaan of er al
zoiets bestond en ik ontdekte ik Fit en Vaardig en
het onderzoek wat hieraan vast zit. Ik heb het hele
onderzoek doorgenomen en er een samenvatting
van gemaakt. Deze heb ik gepresenteerd aan de
enthousiaste collega’s en toen heb ik een demo
versie aangevraagd van het programma. Deze
zijn wij gaan uitproberen in groep 7 en 8. Ik heb
dit zelf als eerste uitgeprobeerd in de klas op
vrijdagochtend. Dit kon ik zelf doen, omdat ik dan
pas om 9.15 uur begin in de zaal. Het sloeg enorm
aan. De leerkrachten gingen erover praten in de
lerarenkamer en er kwam een sneeuwbaleffect.
De leerkrachten enthousiasmeerden elkaar en ik
heb de directeur uitgenodigd om een les bij te
wonen. Er waren echter ook een aantal collega’s
die het niet zagen zitten aangezien we al veel tijd
besteden aan smartbreaks. Ze vonden het onzin
om nog meer leertijd aan bewegen te besteden.
Ze wilden eerst wetenschappelijke onderbouwing
in plaats van alleen onze enthousiaste verhalen.
We hebben het leerteam ‘bewegen en leren’
opgericht. Wij zijn de literatuur ingedoken om
zo met een goed onderbouwd voorstel over
bewegen en leren te komen. Hierdoor heb ik
nog meer collega’s mee gekregen en ook de
directeur staat voor honderd procent achter ons
voorstel. Zij heeft aangegeven dat het wenselijk
is dat iedere leerkracht twee of drie keer per
week Fit en Vaardig doet en daarnaast iedere dag
minimaal twee smartbreaks. Hiernaast doen we
ook mee aan ‘Jong-leren’ in groep 7 en 8. Ik ben
heel blij dat onze directeur in het dynamische
lesgeven heeft geïnvesteerd (methodes zijn
aangeschaft) en dit dus gefaciliteerd heeft.”

Er wordt erg veel in de klas
gedaan, Smartbreaks, ‘Fit en
Vaardig’, ‘Jong-leren’, nog meer?
“Ja, tijdens een studiedag ben ik geïnspireerd
geraakt om een beweegcircuit uit te zetten
in de speelzaal, dit te filmen en uit te werken
op papier. Dit beweegcircuit heb ik eerst in de
gymzaal geoefend met alle groepen. Vervolgens
ben ik dit gaan filmen en heb ik de oefeningen
op papier gezet. Het filmpje en de handleiding
heb ik aan alle groepsleerkrachten gegeven. Zij
konden, als de klas even moest opladen of juist
ontladen, tien minuten naar de speelzaal waar
de kinderen over het beweegcircuit heen konden
gaan. De kinderen wisten al hoe het moest
en waren enthousiast. De groepsleerkrachten
hoeven alleen maar tweetallen of drietallen te
maken. Er was zelfs een leerkracht die ging
twee keer per dag. De kinderen mochten bij
hem kiezen of bewegen in de speelzaal of een
filmpje kijken. Ze kozen voor bewegen.”

Dat klinkt goed, maar
mede vakleerkracht
bewegingsonderwijs, vraag
ik mij af waar de lessen
bewegingsonderwijs
van de kleuters heen zijn
gegaan, die gebruiken toch
normaal de speelzaal?
“Dat klopt, zij hadden even geen
bewegingsonderwijs. Ik heb dit als test
gedaan omdat we onze wensen voor het
nieuwe schoolgebouw mochten aangeven.
Nu dit een succes is gebleken hoop ik
dat er in het nieuwe schoolgebouw een
ruimte is waar we dit kunnen neerzetten.
Uiteraard naast een prachtige speelzaal voor
de kleuters, het bewegingsonderwijs aan
de kleuters heeft uiteraard voorrang.”

Het lijkt mij lastig als je altijd
in de zaal staat om dan je te
‘bemoeien’ met wat er in de klas
gebeurt, hoe lukt jou dit toch?
“Dit klopt, maar mijn school wil graag. Dus
als ik nodig ben om iets te proberen of uit
te leggen tijdens de gymlessen, dan zorgt
bijvoorbeeld de IB’er of directeur (beide bevoegd
en bekwaam) ervoor dat zij 20 minuten mijn
les overneemt. Uiteraard komt dit maar een
enkele keer voor, doe ik dit alleen na mijn
uitleg en bij de groepen waarbij dit kan.”

Het klink alsof jouw collega’s
voor alles in zijn, hoe heb je
dit voor elkaar gekregen?
“Ik vind dat je het als vakdocent zo
laagdrempelig mogelijk moet maken
voor de groepsleerkrachten. Het moet je
collega’s zo weinig mogelijk moeite kosten

om met de kinderen te bewegen in de
school. We kennen allemaal de werkdruk,
dus dit is denk ik wel essentieel.”

Je hebt het nu alleen over de
collega’s en directie maar hoe heb
je de ouders meegekregen met
het plan, waren zij niet bang voor
te weinig lestijd voor rekenen?
“Nee, dat waren ze niet. Ik denk dat dit komt
omdat ik ze ook heb meegenomen in het
proces via filmpjes op facebook. Daarnaast is er
ook een panelavond geweest waar de nieuwe
visie is besproken. Daar konden ouders zich op
inschrijven. Zij mochten meedenken met de
nieuwe visie en de ideeën die wij hadden.”

Het is je dus goed gelukt om het
stilzitten te doorbreken. Heb je je
pijlen ook op andere zaken gericht?
“Ja, op het buitenspelen en het
bewegingsonderwijs aan kleuters. Er was veel
in het nieuws dat kinderen te weinig buiten
speelden en ik zag het op het plein ook terug in
de pauze. Er waren heel veel kinderen inactief
op het schoolplein en de groepsleerkrachten
vonden dat zij ook een pauze hadden, dus er was
weinig begeleiding. Hierdoor waren er ook veel
ruzies. Dus ik wilde dit veranderen door het plein
uitdagender te maken. Ik heb eerst geprobeerd
dit zelf te veranderen door kijkwijzers te maken
en met betonverf aan de slag te gaan. Toen
ontdekte ik Beweegwijs. Alleen dit kost veel geld
en dat heeft school niet. Dus hebben we met
drie scholen in Delft een sportimpuls (subsidie)
aangevraagd bij de gemeente en dit hebben
we gekregen. Beweegwijs werkt met juniorcoaches uit groep 7 en 8 en dit betekende dat de
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groepsleerkrachten ook anders ingezet werden.
Ze konden geen pleinwacht meer zijn, maar
werden spelleider. Voordat ik dit aan het hele
team presenteerde heb ik eerst een paar collega’s
alvast enthousiast gemaakt voor het idee, zo had
ik alvast een aantal medestanders op het moment
dat ik het officieel presenteerde. Op deze manier
was het makkelijker om een goed draagvlak te
creëren. Het bewegingsonderwijs voor kleuters
heb ik aangepakt, zoals tegenwoordig op steeds
meer basisscholen wordt gedaan. We hebben een

Ga op onderzoek uit,
duik de literatuur in en
pak eruit wat bij jouw
school past…

methode aangeschaft en ik zette alles klaar, gaf de
eerste les, maakte een filmpje en de kleuterjuffen
konden daarna zelf de herhalingslessen geven.
Hiervoor zijn de kleuterlessen ingeroosterd en
gaf ik elke groep dus één keer les. Dit verliep
erg goed, totdat ze zelf het materiaal klaar
moesten gaan zetten. Dit heb ik nu kunnen
regelen met stagiaires, maar hier wil ik nog
een duurzame oplossing voor bedenken.”

Als je terugkijkt, heb je veel
veranderd, heb je nog tips
en tops voor collega’s?
“Niet het wiel zelf uit willen vinden. Dat hebben
wij wel geprobeerd en andere mensen doen het

Contact
nickykeyser@hotmail.nl

Foto
Ewouter Blokland
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Kernwoorden
beweegteam, dynamische school,
smartbreaks, Fit en Vaardig, jong-leren
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professioneler en doordachter. Het kost jezelf
enorm veel voorbereidingstijd die je eigenlijk niet
hebt. Ga op onderzoek uit, duik de literatuur
in en pak eruit wat bij jouw school past…
….Zorg voor draagvlak in het team, dat is het
belangrijkste. Begin bij enthousiaste groepsleerkrachten en vergeet de kinderen niet, breng de
directeur op de hoogte en laat het vooral zien
(‘plaatje’ geven in plaats van een lang ‘praatje’).
Pitch het pas aan je gehele team als je al een
beetje draagvlak hebt….
….Houd het laagdrempelig, zorg ervoor dat het
de groepsleerkrachten zo weinig mogelijk moeite
kost. De werkdruk is al zo hoog, ze moeten
zo snel mogelijk aan de slag kunnen gaan met
bewegen…
….Persoonlijk contact is belangrijk. Een mailtje
met een link naar een artikel of een website
werkt niet vaak. Vertel, of nog beter laat zien
waarom je ergens enthousiast over bent. Dan
gaan ze er hopelijk mee aan de slag…
….Ik heb dit allemaal geleerd met vallen en
opstaan. Hier heb ik niets over geleerd tijdens
mijn opleiding. Ik ben er een voorstander van dat
je tijdens je opleiding leert hoe je het beste kunt
samenwerken met groepsleerkrachten en ze mee
krijgt op weg naar een dynamische schooldag.”

Het klinkt alsof die dynamische
schooldag bij jou er zo goed
als is. Heb je nog wensen
voor de toekomst?
“Op mijn droomschool zou je een paar keer
per week een actieve dagopening hebben, dus
bijvoorbeeld met z’n allen op het plein actief zijn,
hartslag omhoog, even zweten en daarna weer fit
de klas in. Hoe en wat weet ik nog niet precies,
maar dat wordt mijn volgende uitdaging.”

PRAKTIJK

Sterk in vertrouwen:

de leeromgeving
op maat
Fanatiek moedigen drie leerlingen een medeleerling aan bij het sprinten. Op hetzelfde
moment spelen hun klasgenoten 3x3 basketbal en zet een groepje leerlingen een
turnsituatie klaar. Aan de andere kant van de zaal coacht een leerling haar klasgenoot
op de bovenhandse techniek van volleybal. En de docent? Die observeert en speelt in op
wat de leerlingen nodig hebben. Wat is hier aan de hand?
TEKST RINS SPARNAAIJ

Onze havo
Eigenaarschap en vertrouwen zijn op onze havo
kernwaarden. Daarmee betrekken we leerlingen actief bij onze lessen en verbeteren we de
kwaliteit van het onderwijs. Uitgangspunt is dat
een leerling naar school komt om te leren. Daar
waar mogelijk heeft het leren een relatie met de
buitenwereld. Leerlingen ontwikkelen inzicht in
eigen kwaliteiten en mogelijkheden en zijn goed
voorbereid op hun vervolgopleiding.


Leerlingen bepalen
waaraan ze werken

Dit betekent voor ons als docent dat we onze
lessen anders dan traditioneel in mogen delen.
We creëren een goede werksfeer waarin iedereen

beter kan worden. Als docent laat je steeds meer
door de leerlingen zelf bepalen. Je observeert,
geeft ruimte en faciliteert datgene wat een
leerling nodig heeft. Kinderen maken de les.
Breek de les niet door creativiteit en initiatief in te
dammen. Het is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen in de leerling en vertrouwen in jezelf als
docent. En alles op basis van wederzijds respect.
De eventuele strijd met een leerling lossen we op
in de didactiek.

Verdieping
Het Chromebook heeft zijn intrede gedaan
in het onderwijs. Iedere leerling neemt zijn
Chromebook mee naar de les. Driemaal per jaar
verdiepen leerlingen zich gedurende zes weken
één keer per week in een sport. Zij kiezen dan
zelf op basis van de sportkalender (zie afbeelding 1) een sport die op dat moment actueel
is. Deze is zeer uitgebreid, zodat de leerlingen
weten wat er op sportgebied speelt. Niet alles
kan gekozen worden, omdat de faciliteiten per
school verschillend zijn. Laat leerlingen meedenken in mogelijkheden als ze een sport gekozen
hebben waar de school geen materiaal voor
heeft. Samen besluit je of de keuze haalbaar is.
De sportkalender deel ik met de leerlingen via
Google Drive. Ook gebruiken ze hun Chromebook om video’s, afbeeldingen en artikelen
te zoeken over de sport waarin ze zich willen
verdiepen. Zo creëren we meer diepgang in een
beweging of spelvorm. Het Chromebook is een
waardevolle toevoeging.

‘Het is eigenlijk wel
super tof dat we zelf een
keuze mogen maken in
wat we willen doen.’
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5-10

Japan

Volleybal - World Grand
Champions Cup dames

8 sept - 31 dec

USA

American Football - regulier seizoen

8-10

Pietermaritzburg, Zuid-Afrika

Kano-Kajak - WK marathon

Uit de praktijk

8

Quebec, Canada

Wielrennen - Grand Prix Cycliste de Quebec

9

USA

Triathlon, WK ironman 70,3

10

Assen, Nederland

Motorcross, WMX dames

10

Assen, Nederland

Motorcross, MXGP

10

Misano, San Marino

Motorrennen, Moto GP

10

Quebec, Canada

Wielrennen - Grand Prix Cycliste de Quebec

10-17

Malta

Waterpolo EK junioren

12-17

Japan

Volleybal, World Grand Champions Cup heren

12-19

Split, Kroatië

Zeilen, WK laser

Tijdens de gymles zie ik een werkende klas. Ik
houd overzicht en speel in op wat de leerlingen
nodig hebben. Als bijvoorbeeld een groepje
leerlingen blijft spelen en niet naar de deel-methode overgaat, dan is het aan de docent om ze
dit inzicht te geven. Heeft een groepje moeite om
samen tot een spel te komen, dan stuur ik aan
op het maken van concrete afspraken waar alle
deelnemers zich in kunnen vinden. Ook geef ik
tips voor het invullen van de rubric.

door te oefenen. Daarna proberen ze opnieuw de
eindvorm.

Mijn ervaring

Voorbeeld sportkalender
september 2017

Thematische gymlessen
Tijdens de thematieklessen gebruik ik rubrics. (zie
‘Formatief beoordelen in de praktijk, de kracht
van de rubric’ door Joep van de Ven, KVLO magazine maart 2017). Ik stuur ze via Google Drive
een lege rubric (zie afbeelding onder) toe, die
elke groep invult. Dit doen zij op basis van hun
eigen kennis en ervaring en met de informatie die
ze over hun gekozen sport kunnen vinden. Ook
geven de leerlingen aan waar ze op dat moment
staan; zijn ze beginner of misschien al gevorderd?
De rubric wordt steeds bijgewerkt. Elke les lopen
leerlingen tegen problemen aan, die ze proberen op te lossen. Vervolgens passen en vullen
ze de inhoud van de rubric aan. De docent kan
makkelijk feedback geven op de input van de
leerlingen, omdat in de Google Drive door beiden
in hetzelfde document gewerkt kan worden. De
leerling komt dus niet naar de les om te consumeren, maar levert een actieve bijdrage.
Het stappenplan (zie afbeelding 4) geeft de
leerlingen houvast voor wat ze wanneer doen,
welk onderdeel van de totaal-deel-totaal
methode (‘Didactiek voor sport en bewegen’van
E.Timmers en M.J. Mulder, de Vrieseborch 2006)
daarbij hoort en welke hulpmiddelen erbij horen.
Leerlingen starten vervolgens met de eindvorm,
lopen tegen een probleem aan en lossen dit op

Thematiek

Kracht
Lenigheid
Snelheid
Uithoudingsvermogen
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Lege rubric

Inzicht
Regelkennis
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Onderdeel:
Kern:
Doel:
Beginner

Ik heb de thematieklessen op 2 havo ingezet.
Vooraf dacht ik niet dat het zo succesvol zou
zijn. De leerlingen verbaasden me door goed te
overleggen en concrete afspraken met elkaar te
maken. Ze hielpen elkaar en hadden daar plezier
in. Het draaide niet meer om eigen succes, maar
om elkaar beter maken. Mijn mooiste voorbeeld
is dat van een autistische jongen. In mijn reguliere
les heb ik af en toe moeite om hem goed te
begeleiden. Binnen de thematieklessen deed hij
het fantastisch. Zijn groepsgenoten leerden hem
skaten. Ze regelden skates voor hem en gebruikten de muziekkast als rekje voor houvast.
Ook gaven de leerlingen elkaar feedback. Ze legden aan elkaar uit wat er goed ging en wat beter
kon. Daarbij plaatsten ze zichzelf in de rubric,
zodat inzichtelijk werd welk niveau iemand had.
De leerlingen beoordeelden zichzelf en elkaar
opvallend realistisch. Ze durfden zichzelf kwetsbaar op te stellen.
Na een intensieve eerste les van mijn kant nemen
de leerlingen meteen veel verantwoordelijkheid. Materiaal wordt netjes gebruikt, storende
klasgenoten worden weggestuurd en natuurlijk
vragen ze mij of het goed is wat ze doen. Ook in
tussenuren vragen verschillende groepen of ze
aan de lessen thematiek mogen werken. Extra
ruimte is een pre, maar geen must. Leerlingen

Ik ben op weg

Gevorderd

Expert

Thematiek

Onderdeel: Hockey
Kern: Goed samenwerken en veel overspelen en zo kunnen scoren
Doel: een wedstrijd kunnen winnen door veel te scoren
Beginner

Ik ben op weg

Gevorderd

Expert

Kracht

Je kunt de bal naar voren slaan, maar
hij gaat niet al te hard.

Je kan de bal meestal vrij hard
slaan, maar het lukt niet altijd.
Dana
Nous

Je kan de bal net hard genoeg
slaan voor een lange afstand.
Charlotte

Je kan de bal heel hard naar voren slaan.
Roos

Lenigheid

Als je de bal wil aannemen dan blijf je
staan en kan je de bal dus niet zo goed
aannemen.
Dana

Je gaat al een beetje lager zitten Je gaat de meeste keren al laag op
maar nog niet zo vaak.
de grond zitten, maar je hebt er
Nous
nog steeds moeite mee.
Charlotte

Je kan goed laag zitten om de bal laag aan
te nemen zodat je stick helemaal op de
grond ligt.
Roos

Snelheid

Je kan niet snel rennen en je slaat de
bal voor je uit, terwijl je hem niet kan
bijhouden.

Je probeert de bal bij te houden
en vaak lukt dat ook, maar de
bal gaat soms nog wel te hard.

Je rent hard genoeg om mensen
voor te blijven en om de bal bij te
houden.
Dana
Nous
Charlotte
Roos

Je kunt gemakkelijk snel aan de andere
kant van het veld komen.

Uithoudingsvermogen

Je kan het rennen niet lang volhouden
en hebt snel pauzes nodig.

Je kan het al beter bijhouden
maar je houd het nog steeds
niet heel de wedstrijd vol.

Je kunt merendeels van de les door
blijven rennen, maar af en toe moet
je ook een pauze inlassen.
Charlotte
Dana
Nous
Roos

Je kunt de hele les lang door blijven rennen
ook al ben je moe.

Inzicht

Je hebt geen idee waar je naartoe kunt
om vrij te staan, en naar wie je de bal
kunt spelen.

Je weet half waar je moet staan
en naar wie je kan spelen je
vindt het alleen moeilijk om te
toepassen

Je weet ongeveer waar je moet
staan en naar wie je kan spelen.
Dana
Charlotte
Nous

Je kan zien waar je open stukken in het veld
hebt om in te kunnen spelen en je weet
wanneer het handig is om naar diegene te
spelen
Roos

Regelkennis

Je kent de basisregels zoals: Je mag
de bal niet wegschoppen, je mag de
bal niet tegenhouden met je voeten
(met opzet) want dan heb je shout en
de stick mag niet hoger dan je knie
(behalve als je slaat). Als de bal over de
achterlijn gaat mag de tegenstander de
bal uitnemen.

Je kent een paar regels die je
kunt naleven.
Charlotte
Nous

Je kent de meeste regels, maar je
hebt er nog moeite mee om ze na
te leven.

Je kent alle regels uit je hoofd en leeft ze
ook na.
Roos

zijn creatief en sociaal capabel genoeg om elkaar
ruimte te geven. Het enige wat ze nodig hebben
is het vertrouwen dat de docent er voor hen is als
ze die nodig hebben.

Geen cijfers
Het is niet wenselijk dat kinderen leren voor een
cijfer. De lat ligt hoog en de opdracht is nooit af.
Daarom krijgen de leerlingen geen cijfer voor dit
onderdeel. Het proces is belangrijk. Daarin kunnen geen fouten gemaakt worden, alleen andere
keuzes. Het zou mooi zijn als er een tool aan dit
concept toegevoegd kan worden wat aangeeft
hoe een leerling kan groeien in het maken van
constructieve keuzes. Nu is dat nog subjectief.

zacht is. Ik schep de kaders, de leerlingen mogen
daarbinnen bewegen hoe ze willen. Omdat het
soms lastig voor te stellen is hoe bovenstaande in
de praktijk werkt, komen collega’s kijken. Ze zien
de meerwaarde. Dit prikkelt ons om het onderwijs te blijven ontwikkelen.


Leerlingen maken een rubric.
Leerlingen geven zelf invulling
aan de opgegeven aspecten
voor het spel hockey

Ervaringen leerlingen
De leerlingen vonden de lessen leerzamer dan de
reguliere gymlessen. Het was spannend en gaaf
tegelijk om zelf te mogen kiezen wat ze gingen


Leerlingen maken zelf hun
eigen rubric

Ervaringen collega’s
Ook collega’s zijn enthousiast over dit programma. Ze zien het eigenaarschap van de
leerling als een krachtig aspect binnen de
thematieklessen. Daarnaast zijn er veel vragen.
Over veiligheid, controle, product en overzicht.
Dat begrijp ik, maar binnen mijn lessen ben ik
niet meer degene die dit bepaalt. Ik begeleid mijn
leerlingen in het maken van keuzes. Ze mogen
ongelukkige keuzes maken, omdat de landing
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Actie

Hulpmiddel

Stap 1

Bepaal met je groep van 5 klasgenoten welke sport jullie uit willen gaan
diepen.

Sportkalender Docent LO

Stap 2

Vul de rubrics in over de door jou
gekozen sport. Deel deze met je docent
LO via Google drive.

Rubrics bijlage Google
drive

Totaal

Deze rubrics is liquide, dus mag gedurende de 6
weken aangepast worden.

Stap 3

Bedenk samen hoe de sport het
beste uitgevoerd kan worden en ga dit
proberen. Plaats jezelf op een plek in
de rubrics.

Klasgenoten Rubrics

Totaal

Probeer antwoord te krijgen op de volgende
vraag: Wat is de kern en het doel van de sport?
Vul je antwoord in in de rubrics.

Stap 4

Ga op zoek naar (spel)regels,
filmpjes, beeldmateriaal, uitleg, enz.
over de door jullie gekozen sport.
Probeer 2 professionals te vinden die
aan kunnen geven wat zij de kern en
het doel van de sport vinden.

Digitale middelen Klasgenoten Professionals
Docent LO

Deel

Pas de rubrics aan m.b.v. de opgedane kennis.

Stap 5

Gebruik de opgedane kennis van stap
4 om weer te oefenen in de praktijk.

Materiaal Kennis Klasgenoten

Deel/ totaal

Laat de docent zien wat jouw niveau van eigen
vaardigheid is. Pas de inhoud van de rubrics
aan.

Stap 6

Bedenk oefenvormen om je eigen
vaardigheid te verbeteren.

Maak gebruik van de
bronnen die het best bij
je passen.

Deel

Laat 2 oefenvormen zien aan je docent en
verantwoord waarom deze oefenvormen een
bijdrage leveren aan het beter worden in de
sport van jullie keuze.

Stap 7

Voer de eindvorm uit.

Totaal

Plaats jezelf in de rubrics.


Stappenplan

Onderdeel/
methode

Advies

Bronnen

Het is fantastisch om mijn lessen op deze manier
vorm te geven op 2 havo. Ik denk echter dat
dit concept in een 4e of 5e klas nog beter kan
werken. Het is voor onderbouwleerlingen in deze

Contact
rsparnaaij@odulphus.nl

Foto’s
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Rins Sparnaaij

Kernwoorden

Leerlingen werken met
een stappenplan

thematiek, rubric, sportkalender,
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Afgerond ja / nee

Na je keuze staat dit vast en kan er niet meer
veranderd worden van keuze.

doen. Een groep vond zes lessen te lang, een
andere groep vond deze lengte precies goed.
De uitdaging lag vooral bij het invullen van de
rubric. Niet iedereen was blij dat ik de groepen
had samengesteld en ook de keuzemogelijkheden
leken soms te beperkt: sommigen wilden heel
graag iets doen wat niet actueel was.

Bulterman-Bos, J., & De Muynck, B.
(2014). Is alles van waarde meetbaar?
Toetsing en vorming in het onderwijs.
Amsterdam, Nederland: Buijten &
Schipperheijn Motief.
Kneyber, R., & Evers, J. (2013). Het
alternatief: Weg met de afrekencultuur
in het onderwijs!. Amsterdam,
Nederland: Boom.
Marzano, R. J., Warrick, P., & Simms,
J. A. (2015). Hoogbetrouwbare
Scholen. Vijf niveaus van beheersing
van de onderwijskwaliteit. Rotterdam,
Nederland: Bazalt.
Nussbaum, M. (2010). Niet voor de
winst. Amsterdam, Nederland: Ambo/
Anthos.
Rins Sparnaaij is docent lichamelijke
opvoeding op het Sint-Odulphuslyceum
in Tilburg.

Aandachtspunten

vorm complex. Ze hebben bij veel punten hulp
nodig. Dan kan het zijn dat het voor de docent
te intensief wordt. Je kunt het wel op kleinere
schaal aanbieden, bijvoorbeeld zonder rubric of
met een vooraf ingevulde. Of juist wel afsluiten
met een product. Ook hebben onderbouwleerlingen meer behoefte aan een uitgebreider
stappenplan, zodat ze weten wat ze in welke les
moeten doen. Stem het concept af op de groep
waaraan je lesgeeft. Als de kern maar blijft: Je
komt om te leren en streeft ernaar om een ander
beter te maken.

PRAKTIJK

Mooi weer …lekker
softballen!
Samenwerkend leren in de praktijk

In de zomermaanden worden de velden weer gevuld met scholieren die buiten gymmen.
Softbal staat op het programma. In de wijken zie je bij scholen en de sportvelden leerlingen
met een leren handschoen aan geduldig wachten tot er een bal geslagen wordt. Opeens
ontstaat er actie. Roepen om de bal, ‘waar moet ie heen’, lichte paniek, en vaak spanning
en beleving. Maar soms ook verveling. Leerlingen die op het gras gaan zitten als verrevelder en ‘even’ niks doen. Of ze komen niet/nauwelijks aan de beurt als slagman. Of de
regels vinden ze onduidelijk en niet te snappen. Kortom bij softbal zijn er volop leerkansen
te benutten en te missen op het gebied van samenwerkend leren in de praktijk.
TEKST MAARTEN MASSINK

Voorbeeld 1
Pim geeft les aan H2d. Vorig jaar heeft hij al met
ze gesoftbald. Hij is begonnen met gooien en vangen. Maar de leerlingen willen graag met de hele
klas met elkaar spelen. Sommigen kennen ook al
een paar spelregels door hun computerspelletjes.
Pim wil eigenlijk in kleinere partijen spelen, dan
krijgen meer leerlingen een kans om te slaan.
Maar hij weet ook dat deze klas slecht kan samenwerken. Bij zelfstandig spelen maken ze vaak
ruzie en komen ze niet tot spelen. Als er klassikaal
gespeeld wordt kan Pim de situatie beter controleren en uitleg geven over de regels. Dan maar

twaalf tegen twaalf met 24 leerlingen. Zo wil hij
verder met wat hij vorige week is begonnen.
Hij heeft het veld nu alvast klaargelegd zodat er
snel begonnen kan worden. Van de 50 minuten
lestijd verliest hij al een kwartier in totaal aan
reistijd naar het veld en omkleden. Pim maakt
snel een groepsindeling door afnummeren. Één..
twee, één…twee..één. “Nummers één aan slag
en twee in het veld”. Dan blijken er meer mensen
aan slag te zijn. Kennelijk heeft niet iedereen
goed opgelet. Of een leerling wil zo graag aan
slag zodat hij liever aan slag begint en zeker weet
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Mooi weer ...lekker softballen

dat ie aan de beurt komt. Vorige keer was dat
niet gelukt. Pim wil een leerling van de slagpartij
in het veld hebben maar niemand wil. Wat nu?
Opnieuw nummeren en verdelen? Kost weer tijd.
Pim geeft een leerling de opdracht waarvan hij
verwacht dat deze niet tegenstribbelt.
Vorig week zijn de posities besproken. Een pitcher
en een catcher, eerste, tweede en derde honkman en een korte stop. De rest verspreidt zich
over het veld voorin en achterin. Pim is scheidsrechter. “We wisselen als iedereen aan slag is
geweest”. Pim voelt dat hij moet opschieten
om iedereen aan slag te laten komen. De eerste
slagman heeft twee slag. Bij de derde slag fout
begint de slagman te lopen naar honk één. “Nee
je mag overnieuw want de derde slag fout mag
altijd overnieuw”. “Maar vorig week moest ik op
‘de-derde-slag-mis’ toch lopen naar het eerste
honk?”. “Ja dat was een ‘slag-mis’, maar dit is
een ‘slag-fout’ weet je nog?”. Er ontstaat een
gesprek over ‘slag-mis’ en ‘slag-fout’ die de leerlingen in het verre veld niet meekrijgen. Eén verre
velder gaat zitten in het gras in de warme zon.
Pim voelt tijdsdruk. Zo komt weer niet iedereen
aan slag…..een straaltje zweet loopt in zijn nek.

Voorbeeld 2

32

Marieke geeft les aan M2k. Ze heeft de klas
opgedeeld in drie groepen. Vorig jaar heeft ze
met deze klas verschillende slag- en loopspelen
gedaan in de zaal (knotsroofspel) en op het veld
(hit en run) in kleine groepjes. De leerlingen
snappen het idee van inblijven en uitmaken in
een veldpartij en slagpartij. Op het veld heeft ze
na ‘hit en run’ een spel gespeeld met drie honken
en acht spelers, vier tegen vier. De slagpartij
‘tosst’ de bal en een slagman probeert op eigen
slag zover mogelijk te komen; honk 1, honk 2 of
thuishonk. De veldpartij speelt de bal naar het
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honk waar de loper naar onderweg is. Is de bal
daar eerder dan heeft de loper de punten van de
honken die hij heeft kunnen halen. Dus nul, één,
twee of drie punten. Een loper die uitgetikt wordt
is alle punten kwijt.
Nu in het tweede jaar wil Marieke doorgaan
met lopen op de slag van de volgende slagman
als je gestopt bent op een honk. Thuiskomen
zonder uit is een punt. Van tossen door de eigen
slagpartij gaan we naar opwerpen door veldpartij
met de catcher achter de thuisplaat. Het invoeren
van deze regel is afhankelijk van het speelgroepje.
Eerst nog zonder slag en wijdregels. Net zo lang
werpen tot er raak is geslagen. Wisselen als
iedereen aan slag is geweest. Probeer snel door
te wisselen zodat iedereen meerdere keren kan
slaan. Als er ver wordt geslagen in een groepje
wordt het verre veld noodzakelijk. Er worden dan
vier tweetallen gemaakt en verdeeld over; twee
verre velders, twee honkspelers, pitcher catcher
en twee slagmensen. In deze volgorde wordt
doorgedraaid als een tweetal twee keer heeft
geslagen. Staan beide slagmensen op een honk
en heb je nog niet twee keer geslagen dan mag
de eerste (van honk 2) komen om te slaan. Als
iedereen twee keer aan slag is geweest bespreek
je als groepje of de tweetallen even sterk zijn. Zo
niet dan maak je nieuwe tweetallen en begin je
opnieuw.
Na afloop gaat Marieke ieder groepje langs en
vraagt of de tweetallen eerlijk verdeeld waren
qua sterkte en zo niet of er een herverdeling is
gemaakt. Verder komt uit het gesprek dat sommige leerlingen schreeuwen naar elkaar waardoor
anderen boos worden. “Ja maar ik mag toch
coachen”. “Natuurlijk” , zegt Marieke, “maar
hoe doe je dat bij softbal en op welk moment”.
“Als drie mensen roepen als je de bal krijgt raak

SPEL
SOFTBAL
Klas 2

je in de war” zegt een leerling. Wat is beter?
“Beter is voordat de bal geworpen wordt door de
pitcher met elkaar als veldpartij rustig afspreken
waar de bal naar toe moet, dan weet je het van
tevoren”. Het doel van volgende les is bepaald;
positief coachen.

Spel: 6:6, 6:2 of 6:3 driehonkens

oftbal als klas 1, met slag wijdregels
en branden.
Accent op:
• ver slaan
• gooien vangen hard en ver (relay
, bal in twee gooien uit verre veld)
• stelen van honken
• stelen voorkomen door catcher
aangooien op honk 2
• branden en eventueel dubbelspel

Samenwerkend leren is belangrijk
Twee verschillende uitvoeringen. Ik begrijp ze alle
twee. Het is geen geheim dat de meeste leerkansen liggen in de tweede uitvoering. Ik begrijp dat
docent 1 kiest voor klassikaal als het zelfstandig
werken en samenwerken zeer moeizaam gaat.
Maar hoe kom je van voorbeeld 1 naar voorbeeld
2. Eigenlijk is in voorbeeld 1 het samenwerken en
de reguleringsdoelen accent geven belangrijker
dan werken aan de bewegingsvaardigheden. Als
leerlingen onvoldoende in staat zijn een situatie
zelfstandig te spelen wat hebben ze dan aan de
geleerde bewegingsvaardigheden?

A
B
C
D

O
V
RV

Voorbeeld 2 heeft veel in zich wat samenwerkend
leren bevordert. Volgens Ebbens, Ettekoven en van
Rooijen zijn er vijf sleutelbegrippen die essentieel
zijn bij samenwerkend leren (Samenwerkend leren,
praktijkboek, Wolters-Noordhoff 1997, blz 25).
Positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele
aanspreekbaarheid, directe interactie, aandacht voor sociale vaardigheden, aandacht voor
groepsprocessen.
Voor leerlingen is de aandacht voor samenwerken niet nieuw (als ze goed vakonderwijs hebben
gehad in het PO!). Ook in het Basisdocument po
wordt er gesproken over reguleringsdoelen op
gebied van arrangement (veld) inrichten, regelen
(spelen volgens regels, team indelen/aanpassen,
hulpverlenen) en reflecteren (overleggen, coachen).
In het Basisdocument VO wordt ook uitdrukkelijk
aandacht gevraag voor de sleutel Bewegen regelen met rubrics van zorg tot en met gevorderd
niveau; arrangement inrichten, hulpverlenen,

Iedereen aan slag

G

Softbal
Ik…
sla zelden raak, vergeet op juiste
moment te lopen, weet niet waar
ik moet
staan, gooi slecht aan, vang ballen
niet, weet niet hoe ik uit moet make
n.
sla vaak raak niet ver, loop op tijd,
steel na aanwijzing, dek deel van
het
veld, probeer verre ballen met relay
te halen, vang makkelijke ballen,
kies
de goede loper.
sla vaak raak soms ver, loop tot
zover mogelijk is, steel op juiste
moment,
dek groot deel van het veld, haal
verre ballen met korte relay, maak
lopers
uit met tikken of branden.
sla vaak raak en meestal ver, zet
veld onder druk met stelen, dek groot
deel
van het veld, neem plekken over,
geef dekking, gooi op maat van spele
rs en
situatie (ook lange relay, stelen honk
2), vang moeilijke ballen, speel snel
om meer uit te maken.
Inzet/zelfstandig werken
Ik..
neem niet of nauwelijks deel aan
de lesactiviteit en kan niet zonde
r toezicht/
aansporing van de docent actief
blijven en ben vaak inactief.
ga aan de gang en blijf betrokken
bij de lesactiviteit en heb weinig
hulp
nodig om aan de gang te blijven.
ga snel aan de gang blijft actief betrok
ken bij de activiteit zonder hulp van
de
docent.
begin direct, weet wat er gedaan
moet worden, werk enthousiast en
stimuleer anderen.

coachen en scheidsrechteren/jureren. Hier gaat
het vooral om sociale vaardigheden. De sleutel
Bewegen beleven is bovendien toegevoegd in
het VO. Hier wordt aandacht gevraagd voor de
inzet (gerichtheid op bewegen; ingaan op bewegingsuitdaging, gerichtheid op leren, bewegen
waarderen). Kennelijk gaat dit een rol spelen in
het VO, en moet hier op gereflecteerd (beoordeeld?) worden. Net zoals betrokkenheid bij de
les; omgaan met regels, zelfstandig deelnemen,
omgaan met elkaar/samenwerken (zie lesbrief
softbal klas 2).


Lesbrief softbal klas 2 met
rubrics softbalvaardigheid en
een rubric inzet/zelfstandig
werken

Maar hoe dan?
Het belang van samenwerkend leren wordt
hiermee onderstreept. Maar hoe nu dit te realiseren met groepen waarin het samenwerken en
zelfstandig werken als groep moeizaam gaat of in
de beleving van de docent zelfs onmogelijk is? Het
begint met te onderkennen dat samenwerkend
leren werkelijk een belang heeft. Ten tweede is het
belangrijk te realiseren dat groepen enorm kunnen
verschillen. Het is een valkuil te denken dat na een
slechte ervaring met samenwerken in een klas alle
klassen moeite hebben met samenwerken. Zelfs
binnen een klas kan dit per periode verschillen.
Homogeniseren op bewegingsvaardigheid
Het is afhankelijk van de reden waarom samenwerkend leren moeizaam gaat. Het kan zijn dat
de verschillen in bewegingsvaardigheid moeilijk
te hanteren zijn voor leerlingen. Leerlingen die
heel bewegingsvaardig zijn hebben soms niet
het geduld om te gaan met een minder bewegingsvaardige leerling. Hij/ zij raakt geïrriteerd
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Genoeg
materiaal

Contact

en gaat mopperen (schelden?) op de leerling die
zich nog meer onzeker gaat voelen of boos wordt
en er geen zin meer in heeft. Het kan helpen dit
bespreekbaar te maken en voorlopig te spelen in
niveau homogene groepen qua bewegingsvaardigheid. Leerlingen die meer bewegingsvaardig
zijn spelen met elkaar. Leerlingen die meer tijd en
ondersteuning (oefening?) nodig hebben vormen
een speelgroepje. De situatie en spelregels kunnen beter op niveau worden aangepast. Het spelen wordt leuker. Leerlingen raken meer gemotiveerd. Dit kan het samenwerken bevorderen. Het
is wel belangrijk leerlingen er op te wijzen dat het
een belangrijke kwaliteit is te kunnen spelen met
leerlingen met verschillende bewegingsvaardigheid niveau ’s. Maar het is ook legitiem dit af te
wisselen met niveau-homogene groepen. Je kunt
dit aan de klas vragen en dit afwisselen.

m.massink1@upcmail.nl

Kernwoorden
softbal, samenwerkend leren,
groeperen

Foto’s
Hans Dijkhoff
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Homogeniseren op reguleringsvaardigheid
Het kan ook zijn dat er een aantal leerlingen is
dat heel moeilijk zich kan schikken en negatief
dominant is. Of erg passief is en daardoor niet
leuk om mee of tegen te spelen. Dan is het aan
te raden op grond hiervan groepen samen te
stellen. Leerlingen die zelfstandig kunnen spelen
en kunnen samenwerken, spelen in een groepje
met duidelijke opdrachten. Het is belangrijk niet
teveel spelregels tegelijk in te voeren en alleen als
het logisch uit het spelverloop volgt.
De andere leerlingen hebben meer begeleiding
nodig en neem je als docent meer onder je hoede.
Hierbij speelt niet het bewegingsvaardigheidsniveau
de belangrijkste rol maar de reguleringsvaardigheid
(Basisdocument PO) en ‘spelhouding’ (attitude; zie
de sleutel Bewegen beleven Basisdocument VO
gerichtheid op bewegen, betrokkenheid bij de les).
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Hierin kun je als docent sturend optreden mede
met gebruik van de rubrics waarin je leerlingen qua
gedrag kunt spiegelen (waar sta jij?).
Homogeniseren naar interesse
Een derde mogelijkheid is dat je meer wilt sturen
in het aanleren van een activiteit (in dit geval softbal) en leerlingen daarnaast een keuze wilt geven.
Leerlingen kunnen softbal kiezen of een andere
activiteit die ze makkelijk zelfstandig kunnen
onderhouden. De docent kondigt aan dat zijn aandacht vooral uitgaat naar het softbalgroepje en de
andere gekozen activiteit vooral zelfstandig onderhouden moet worden. In zijn ooghoeken houdt
hij de andere activiteit wel in de gaten en stuurt
‘op afstand’. Omdat het een zelf gekozen activiteit
betreft is de motivatie dan hoger en de samenwerkingsbereidheid waarschijnlijk ook. Na afloop altijd
even terugkomen op hoe het gegaan is.
Vaste oefengroepen
Het is heel belangrijk de vaste oefengroepen te
noteren en een bepaalde periode aan te houden
zodat vorderingen en ontwikkelingen individueel
en als groep kunnen worden ervaren.

Andere activiteit kiezen
Als al deze groeperingsmogelijkheden niet tot
succes leiden en leerlingen met welke maatregel dan ook niet tot enigermate van zelfstandig
samenwerken kunnen komen, kan ik mij voorstellen dat de docent overgaat tot een klassikale
activiteit. Bij kleinere klassen kun je dat doen.
Bij grotere klassen is het wellicht verstandig een
andere activiteit te kiezen waarbij leerlingen
allemaal langdurig actief kunnen zijn en niemand
gaat zitten op het gras in het ‘verre’ veld.

PRAKTIJK

Lacrosse geschikt
voor
school
Waarom Lacrosse in het voortgezet
onderwijs thuis hoort

Lacrosse, een flitsende, snelle en technische sport. Een sport waarbij je, als je het een beetje
onder de knie krijgt, het tactische element eindeloos kan variëren. Duidelijk communiceren
en samenwerking zijn uitermate belangrijk. In het begin is de succesbeleving snel te halen
want met een paar simpele aanwijzingen kun je het vangen en gooien makkelijk aanleren
en is er vaak bij de leerlingen plezier in het leren van iets nieuws. Met aangepaste regels
is lacrosse een leuk alternatief doelspel voor de buitenperiode. In dit artikel volgen tips en
aanpassingen om het veilig aan te kunnen bieden in het onderwijs.
TEKST YIRI WULLUR

L

Lacrosse materiaal

acrosse is nog vrij onbekend bij scholen
voor voortgezet onderwijs in Nederland.
Ondanks dat het één van de snelst
groeiende studentensporten is wordt
het in het voortgezet onderwijs nog niet veel
aangeboden. Het spel is voor de meeste mensen compleet nieuw dus lastig over te brengen.
Verder zorgt de hoeveelheid regels er voor dat
het lastig is om het aan te bieden. Dit is jammer.
Lacrosse is in aangepaste vorm namelijk hartstikke
leuk om te spelen met leerlingen. Veel leerlingen
zullen Lacrosse herkennen van Amerikaanse
highschool films of series zoals Teen wolf.

Het is een fysieke sport waarbij er een groot verschil is tussen de mannen en de vrouwen lacrosse.
Deze verschillen zijn zo groot dat je bijna van
twee losstaande sporten kan spreken. Zo is Mannenlacrosse een contactsport waarbij bodychecks
en het slaan op de stick is toegestaan. Vrouwenlacrosse is compleet anders en is een non-contact
sport. Voor lacrosse in het voortgezet onderwijs
kun je het makkelijkst een combinatie aanbieden tussen mannen- en vrouwenlacrosse. De
mannensticks maken de techniek van het gooien
en vangen makkelijker doordat het netje dieper
is dan bij de vrouwen. Verder zijn de regels van
het non-contact bij de vrouwen het makkelijkst
om mee te beginnen. Dit kun je langzaam aan
opbouwen om het aantrekkelijker en herkenbaarder te maken.

Hoe kun je lacrosse
goed opbouwen?
Passen en vangen
Het begint bij lacrosse met de basisvaardigheden
van het passen en vangen. Hier zijn verschillende
vormen mogelijk. Het prettigste is in het begin
een statische vorm. Maak tweetallen en probeer de bal maar eens zo vaak mogelijk over te
gooien. De leerlingen kunnen op deze manier
gewend raken aan hoe ze de stick vast moeten
houden. Wanneer het vangen en gooien goed
gaat, kun je er een dynamische oefening van
maken. Dit is meer spelecht omdat tijdens de
partij ook tijdens het lopen gepassed en gevangen moet worden.
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Vangen met de hand
net onder de head

Alsof je een ei vangt

Tips bij het vangen:
1 Verplaats bij het vangen de hand net iets onder
de head (het vang gedeelte van de stick), Hierbij
is het makkelijker de bal te volgen. Zie het als
een verlengstuk van je hand net als softbal.
2 De bal opvangen met 'soft hands', hiermee
wordt bedoeld het meebewegen met de bal
(alsof je een ei vangt).
Tips bij het gooien:
1 Houd je bovenste hand in het midden van de
stick, de andere hand onderaan. De beweging
is eerst een trekkende beweging naar voren
van de onderste hand en daarbij een duwende
beweging van de bovenste hand.
2 Stap uit naar voren met je linkervoet als je met
rechts gooit. Wanneer de bal te laag gaat moet
je met je bovenste hand meer duwen, wanneer
de bal te hoog gaat dan zou je meer met je
onderste hand moeten trekken.


Gooien met duw
trek beweging

Fysiek contact en checks
Het langzaam opbouwen van het fysieke contact,
een schouderduw, het begeleiden met de stick
en het checken (slaan) op de stick wordt voor
veel leerlingen als uitdagend beschouwd. Er zit
namelijk een zekere mate van spanning in het
spel. Timing is essentieel! Als verdediger van de
baldrager moet je goed timen wanneer je de bal
uit de stick van de tegenstander wilt checken.
Hierbij is het enorm belangrijk dat je duidelijke
afspraken maakt met de leerlingen.
Wat ik altijd met mijn leerlingen doe is dat checks
alleen naar beneden mogen en van het hoofd af.
Doe je dit niet, dan is er het gevaar dat de bal uit
de stick in het gezicht komt. Verder mag daarbij
alléén de head (het gooi gedeelte van de stick)
geraakt worden. Het opvangen van een leerling
mag ook met de stick maar met je handen bij
elkaar. Wanneer een leerling zijn handen uit
elkaar plaatst en de tegenstander met de stick
opvangt wordt dit een crosscheck genoemd. Dit
is een overtreding.
Een leuke oefening is een overloop spel waarbij
iedereen een bal in de stick heeft behalve een verdediger in het midden. De verdediger probeert in
een x-aantal beurten zoveel mogelijk ballen bij de
lopers uit de stick te halen. Is de bal eruit gevallen
of eruit gewerkt door de verdediger, dan leg je
die aan de zijkant van het veld en ga je helpen
verdedigen. Als je uit het veld loopt of wordt
begeleid ga je ook helpen.
Bij het opvangen van de tegenstander mag je
best contact maken. Dit is echter alleen van de
voorkant toegestaan. Met deze techniek kan
je een opkomende tegenstander een kant op
begeleiden. Duwen in de rug is nooit toegestaan
en kan gevaarlijke situaties opleveren.
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Vanaf de zijkant kun je net als bij voetbal een
schouderduw uitdelen.

gaat hij wel vaak uit wat het spel statisch kan
maken.

Scoopen
De bal oppakken van de grond is een mooie oefening die nodig is om te kunnen spelen. Omdat
veel ballen zeer waarschijnlijk in het begin op de
grond vallen. Het is namelijk niet toegestaan om
de bal met je handen op te pakken.

Er zijn twee kleinere end zones van vier bij vier
meter. Hier kan je een punt kan scoren als je pass
gevangen wordt door je teamgenoot die in de
endzone van de tegenpartij staat. De endzone
staat vier meter van de achterlijn af zodat je
met je team er omheen kan cirkelen. Wordt er
gescoord dan heeft het team waarbij er gescoord
is de bal uit vanuit hun eigen endzone. Het
andere team begint halverwege het veld.

Groundball
Een groundball is het moment wanneer de bal op
de grond ligt. Hierbij gelden andere regels dan
wanneer de bal bij iemand in de stick zit. Binnen
de straal van drie meter van de bal mag je de
tegenstanders een schouderduw geven of weg van
de bal begeleiden. Ook is het toegestaan om de
bal verder te schoppen om hem iets verder weer
op te pakken. Op de bal staan of deze blokkeren
tussen je voeten of met je stick is niet toegestaan.
Wanneer de bal in de stick is, mag dit niet meer.
Dan is het obstructie van de tegen partij.

Spelvormen
Ultimate Lacrosse
Wanneer de beginselen van het vangen,
gooien, de groundball en het afpakken van de
bal beheerst wordt kan er gespeeld worden met
een ultimate lacrosse variant. Dit is vergelijkbaar
met ultimate frisbee alleen dan met lacrosse.
Een speelveld van twintig bij veertig meter is
een prima begin bij ultimate lacrosse. Bij een
kleiner veld worden de spelers gedwongen om
korte passes te maken waarbij de succesbeleving hoog is. Wordt de bal niet gevangen dan


Fysiek contact langzaam
opbouwen

School lacrosse
Wanneer het spelletje ultimate lacrosse goed loopt
kun je verder bouwen naar een partij met doel.
Als doeltje kun je prima een klein voetbal goaltje
(twee bij één meter) of hockey goal gebruiken.
Plaats deze circa acht meter van de achterlijn het
veld in en maak een doelgebied met een cirkel
om de goal met ongeveer een diameter van vijf
en een halve meter. Dit is de zogenaamde crease.
Hierin mogen de aanvallers niet komen. Een speelveld van 40 bij 40 meter is prima om zes tegen zes
te spelen. Hierbij is de goal op één derde van het
veld zodat er ook achter gespeeld kan worden.
Speel met het recht van de aanval, dus met één
doel, zodat beide partijen aan verdedigen en
aanvallen toe komen. Het recht van de aanval kan
je halen door de middellijn over te gaan.
Het is niet toegestaan om te schieten als iemand
in het baan van het schot loopt. Dit voor de veiligheid. Een leuke toevoeging voor een partijtje is
dat er gewerkt wordt met een chase. Dit is wan-
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neer er een schot op doel gemist wordt. Beide
teams kunnen de bal achtervolgen, het team dat
het dichtst bij de bal is wanneer deze over de lijn
gaat, krijgt de bal uit. Het checken is net zoals bij
ultimate lacrosse toegestaan.

In/uit
Wanneer de bal óf de speler die de bal in zijn
stick heeft op of over de lijn is, is de bal uit. De
bal gaat naar de tegenstander. Deze mag met de
bal in stap in het veld doen en op het fluitsignaal
wordt het spel hervat.
Aandachtspunten tijdens de wedstrijd:
• duwen in de rug is niet toegestaan en daar
moet goed op gelet worden
• het checken moet gecontroleerd gebeuren en
alleen naar beneden
•b
 ij een groundbal kan in het begin soms druk
worden, om te voorkomen dat het een hoopje
wordt en de bal te lang op de grond ligt kun je
met een tweede bal werken. Wanneer deze in het
spel wordt gebracht bij een fluitsignaal, telt de
oorspronkelijke bal niet meer. De nieuwe bal (die
op een andere plek ligt) wordt de nieuwe wedstrijdbal. Hierdoor verplaatst het spel zich sneller.

Scoopen van de bal

Meer informatie
Nederlandse Lacrossebond
Hier staat alle info over lacrosse in Nederland.
Welke clubs er zijn en hoe je daarmee in contact
kan komen.
Lacrosse in Nederland: https://www.youtube.com/
watch?v=EWQN2sM1ljg


Groundball

Contact
y.wullur@meergronden.nl

Kernwoorden
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lLacrosse, schoolsport

Foto’s
Anita Riemersma
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Lacrosse academy
Lacrosse Academy is een startend clinicbedrijf
opgericht door fanatieke lacrossers. Zij geven
clinics, kunnen materiaal leveren en bieden ook
cursussen aan voor docenten die geïnteresseerd
zijn om lacrosse te geven.

ONDERWIJS

Veranderen doe je zo!

Helpdesk

Soms kom je bij een collega de zaal binnen en dan
voel je dat het klopt. De vorm van de les past naadloos bij de
bedoeling van de les. Met als gevolg dat de leerlingen beter leren
bewegen, zich gezien voelen en fijn in de groep zitten. De collega
leidt op een volgende manier, maakt contact en manipuleert de
omgeving waarin de leerlingen bewegen. Dit is toch leiderschap
in optima forma? Wat kan een leidinggevende aan verandering
leren van een goede vakdocent bewegingsonderwijs?

In deze tijd krijgen wij weer veelvuldig de vraag over de uren in het
voortgezet onderwijs binnen. De uren
bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs
zijn verankerd in de beleidslijn van de onderwijsinspectie. Daarin staan de uren benoemd evenals
in de wet voortgezet onderwijs waarin gesproken
wordt over wat het uitgangspunt dient te zijn: 333
klokuren voor het vmbo, 360 klokuren voor de havo
en 400 klokuren voor het vwo.Als bij jou op school
de uren LO ter discussie komen te staan, zorg dat je
je als sectie goed voorbereidt in de gesprekken (en
de evt. inzet van de MR). Wij kunnen je vanuit de
KVLO bijstaan om hier goed voorbereid in te gaan
en volgen graag het proces met je mee. Een minimaal aantal lessen is noodzakelijk voor de te behalen
kwaliteit, daar staan we voor.

Op het moment dat mensen gaan samenwerken ontstaat bij leidinggevenden vaak een enorme behoefte om
systemen op te tuigen: er komen protocollen, afdelingen
of procedures. Die zouden het werk beter of makkelijker
moeten maken. Wij, als mens, hebben echter en enorme
behoefte om er bij te blijven horen. Dus we gaan óf meewerken aan het optuigen van de systemen, óf we conformeren ons er naar. In beide gevallen laten we ons gedrag
steeds meer leiden door het systeem, de buitenwereld,
want daar hoor je bij de groep en daar krijg je waardering.
Voordat je het weet bestaat professioneel samenwerken
uit werken met allemaal aangepaste “ikjes”. Dat kan
onplezierig voelen en niet optimaal zijn voor het resultaat,
maar er mee stoppen kan niet. Het systeem heeft namelijk geen uit-knop. Dus bedenken de managers dat er een
reorganisatie moet komen en ziet systeem 2.0 het levenslicht. Enzovoorts. De vraag is in welke mate dit helpt bij
het realiseren van wat de bedoeling is en in hoeverre het
bijdraagt aan het geluk van medewerkers.
De vakleerkracht uit de inleiding weet wél een omgeving
te ontwerpen waarin het de deelnemers lukt om zich
vanuit hun eigen energie (ik) te verbinden met de activiteit (taak) en in verbondenheid met anderen (wij). Dat is
ook professioneel samenwerken, maar dan op een zachte
manier.
Maar hoe doe je dat? Om daarbij te helpen hebben we
volgorde. De gebruiksaanwijzing is simpel, begin bij a:
a. Waar doen we het voor, ofwel, wat is de bedoeling
van wat we gaan doen?
b. Wat gaan we dan concreet doen om dat te realiseren?
c. Welke kwaliteiten hebben we nodig om dat te doen,
en wie bezitten die?
d. Welke werkvorm past hier dan het beste bij.
Daarnaast is er één gouden regel. Als je merkt dat het systeem het overneemt: stop met die onzin en ga weer doen
wat de bedoeling is (Weijers, 2017).

In het nieuws
In Trouw van 4 juni jl. konden we
een column lezen van Marijn de Vries
die aangeeft dat goede gymlessen de
basisscholen geld opleveren. Dit is voor ons als
vakleerkrachten weer muziek in de oren als een
ander dat ook maar weer eens in het nieuws brengt.
Nu vanuit het inzicht dat vaklessen gegeven zou
moeten worden door sporters en dus leerkrachten
met affiniteit en passie voor het vak. De kans is veel
groter dat kinderen op latere leeftijd blijven sporten.
Als je immers iets leuk vindt blijf je dit ook doen.
Zij verzet zich hierbij ook fel tegen het argument
dat een verplichte gymles indruist tegen de vrijheid
van onderwijs. ‘Sommige dingen zijn immers te
belangrijk om niet te leren’. Wat schetst echter de
verbazing: minister Arie Slob wil burgerschapsvorming een meer verplichtend karakter geven (nos.nl
5 juni 2018). Scholen moeten hier als apart vak in
lesgeven. Dit komt onvoldoende van de grond. Een
nieuwe wet zou voor alle scholen gelden. Het moet
meer in het DNA van scholen komen om in burgerschapsvorming les te geven. Dan is de koppeling
al snel gemaakt. Socialisering, respect voor elkaar
hebben, voor verschillen tussen elkaar is juist in de
lessen bewegingsonderwijs te leren. Een deel van de
burgerschapsvorming is dus prima voor een deel in
de lessen bewegingsonderwijs in te zetten. Zo hoeft
dit er ook niet bovenop te komen. Daarnaast is er
hoop en durft de minister zich in te zetten voor een
verplichtend karakter van een vak. Nu bewegingsonderwijs nog met een urentabel erbij.
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Curriculum.nu
komt op stoom
In LO 3 en LO 4 was er al aandacht voor: het ontwikkelteam Bewegen & Sport van
curriculum.nu. Inmiddels zijn we twee ontwikkelsessies en consultatiefasen verder.
Tijd voor een terugblik door de ogen van een aantal teamleden en waarom het belangrijk
is je mening te geven op de tussenproducten.
TEKST LEON NEVEN EN TINEKE MEENS

Selectie
Vanuit het visietraject Onderwijs 2032 is een
vervolg gestart onder de naam Curriculum.nu,
een door de overheid opgezet project om de
landelijke curricula te herzien. Na de afronding
van Onderwijs 2032 heeft onder andere de
KVLO ervoor gezorgd dat Bewegen & Sport een
eigen plaats binnen Curriculum.nu, en dus het
toekomstige onderwijs heeft gekregen.
In september vorig jaar startte de selectie voor
Curriculum.nu. Twaalf collega’s bewegingsonderwijs uit het PO en VO en twee schoolleiders
werden samengevoegd in het ontwikkelteam
Bewegen & Sport. Daarnaast zijn er nog acht
andere ontwikkelteams. Voor de deelnemende
docenten en schoolleiders brak een spannende
periode aan. Je gaat immers meedenken aan
een product dat landelijk uitgerold zal worden!

Startdagen en media-aandacht

Leon is werkzaam als docent
bewegingsonderwijs op csg Goudse
Waarden locatie de Gouwe en is lid
van het ontwikkelteam Bewegen &
Sport.
Tineke is werkzaam als docent
bewegingsonderwijs en gezonde
leefstijl bij de Gemeente Tilburg en
Fontys Hogeschool. Tineke is lid van
het ontwikkelteam Bewegen & Sport.

Contact
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tineke.meens@tilburg.nl
l.neven@degoudsewaarden.nl

Kernwoorden
Curriculum.nu, Bewegen & Sport

In december 2017 en maart 2018 vonden er
twee startdagen plaats. De eerste met alleen
de ontwikkelteams, de tweede ook met de
tien ontwikkelscholen voor Bewegen en Sport
erbij. Hier werd de eerste basis gelegd voor de
samenwerking tijdens het ontwikkeltraject. De
eerste visies en meningen werden voorzichtig
uitgewisseld. Ondertussen kregen ook de media
interesse voor Curriculum.nu. De vraag was of
er ontwikkelteamleden geïnteresseerd waren
in een interview met de NOS. Vanuit ons team
was Leon geïnteresseerd en voor hij het wist,
stond er een verslaggever in zijn gymzaal. Het
bleek dat het volledige item over hem en het
ontwikkelteam Bewegen & Sport ging. Een
mooie reclame voor ons werk! We liepen er
wel tegenaan dat Leon al iets van zijn eigen
mening over de lessen LO liet doorschemeren.
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Dit zorgde wel voor een activering van mensen
in het werkveld, maar was eigenlijk een schot
voor de boeg, omdat de eerste ontwikkelsessie
nog moest beginnen. Daarnaast interviewde het
onderwijsblad Schooljournaal ontwikkelteamlid Tineke en plaatste een mooi artikel over
bewegingsonderwijs op basisscholen. Tijdens
de eerste ontwikkelsessie hebben we hierover
samen afspraken gemaakt. Eerst afstemming
zoeken in het team over wat er namens ons
allen gedeeld gaat worden en oppassen met wat
je op persoonlijke titel de wereld in helpt.

Eerste ontwikkelfase
De eerste driedaagse ontwikkelsessie vond
plaats van 14 tot en met 16 maart. Deze eerste
sessie bestond globaal uit twee fasen:
Fase 1: een verkenning van de werkopdrachten
en het verzamelen van input voor het beantwoorden van de zeven vragen die gezamenlijk de visie van het ontwikkelteam moeten
belichten. Deze vragen waren generiek voor
alle leergebieden binnen Curriculum.nu vanuit
het oogpunt van samenhang.
Fase 2: het gezamenlijk schrijven in vijf schrijfrondes aan het visiedocument en bijbehorende
consultatievragen. Naast het raadplegen van
diverse bronnen, onderlinge gesprekken en
brainstormsessies heeft ook een delegatie van
de KVLO ons van input voorzien.
Een ontwikkelsessie duurt drie dagen en is
behoorlijk intensief. Er wordt van 9:00 - 19:30
uur nagenoeg aan één stuk door nagedacht,
gediscussieerd en geanalyseerd over allerlei onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn:
het belang van bewegingsonderwijs, hoort
gezonde leefstijl in ons leergebied of is het
vooral meer in samenhang met andere

Tweede ontwikkelfase
De tweede ontwikkelsessie vond eind mei plaats in
Garderen, gezamenlijk met de acht andere leergebieden. Het
voordeel hiervan was dat er ruimte was om met alle leergebieden de samenhang te verkennen. Ontwikkelteamlid
Merijn geeft aan: “Een eerste verkenning met collega’s
van andere leergebieden om te kijken naar de onderlinge
samenhang”


Acro-ontwikkelsessie 2

ontwikkelteams. Lastig was om ervoor te zorgen dat de visie
zo beschreven werd, dat het toegepast kan worden in alle
onderwijsvormen.
Ook de bekende doel versus middeldiscussie leek gevoerd te
gaan worden. Nadat deze meerdere keren uitgesteld werd,
kon er later geconcludeerd worden dat de discussie niet
meer relevant was. In de beschreven visie is er namelijk
ruimte is voor meerdere invalshoeken op dat gebied. Dit is
een mooi voorbeeld van de wijze waarop er met het hele
ontwikkelteam gezocht is naar de kern van ons onderwijs,
waar ruimte is voor verschillende accenten.
Na een ontwikkelsessie zijn we zeker nog niet klaar: de
gemaakte producten moeten nog worden aangescherpt en
voor publicatie klaargemaakt worden. Hiervoor is in de
week na de ontwikkelsessie nog behoorlijk veel werk verzet
door de ontwikkelteamleden en de inhoudelijk begeleider(s)
van het SLO.

Eerste consultatiefase
Op 26 maart ging de eerste consultatiefase van start. Een
spannende periode brak aan. Wat zou het werkveld van het
eerste tussenproduct gaan vinden. Alle ontwikkelteamleden
hebben in deze periode de tijd genomen om aanwezig te zijn
bij verschillende feedbacksessies, georganiseerd door diverse
belanghebbende zoals ALO’s, Platform Praktijkonderwijs en
KVLO. Mooi om te zien was met name de oprechte betrokkenheid van de collega’s in het werkveld. Dit maakte dat
het krijgen van de feedback erg constructief werd ervaren
en niet zozeer als zware kritiek. De ontvangen feedback
kwam uit verschillende hoeken van het werkveld, onder
anderen van de ALO’s en de KVLO, die een ledenpeiling
heeft gehouden. Mooi zou het zijn als iedere vakgroep LO
feedback gaat geven. Iedereen moet er immers mee gaan
werken.
Met de vele feedback die we mochten ontvangen is vervolgens een aantal teamleden aan de slag gegaan om er een
eerste ordening in aan te brengen. Op basis van deze ordening zijn er keuzes gemaakt voor aanpassingen in het eerste
tussenproduct: de visie.

Deze sessie richtte zich verder met name op het formuleren
van de grote opdrachten of anders gezegd de fundamentele
inzichten van het leergebied. Deze grote opdrachten vormen
de basis voor het ontwikkelen van de’ bouwstenen’ en uiteindelijk voor het nieuwe curriculum Bewegen & Sport. De
meest opvallende bouwsteen is wel dat het vormen van een
beweegidentiteit veel ruimte heeft gekregen. Ook wordt er
ingezet op een breed aanbod van beweegactiviteiten.
Ook deze tweede ontwikkelsessie had weer een druk
programma. Het was heerlijk om te zien hoe alle ontwikkelteamleden en de begeleiders zich uitleefden met verschillende uitdagende werkvormen en differentiaties op niveau.
Wat opvalt is dat het team steeds meer een team wordt.
In een open sfeer kan alles besproken worden en wordt er
goed naar elkaar geluisterd.

Lenny geeft aan:
Curriculum.nu is een kans om
samen na te denken over wat
goed is in het huidige aanbod en
wat verbeterd kan worden.
Tweede consultatiefase
Op het moment van schrijven start de tweede consultatiefase, welke wordt afgerond op het moment dat dit KVLO
magazine voor je ligt. Hier zullen we in een volgend magazine op terug komen. Ook kun je natuurlijk alles volgen via
Curriculum.nu

Jouw kennis en ervaring is belangrijk!
Alle binnengekomen feedback wordt gecategoriseerd en
verwerkt. Hierna geven alle teamleden een weging aan de
gegeven feedback. Hieruit volgt een aantal items die verder
besproken en verwerkt worden in de producten. Hoewel
de leden van het ontwikkelteam uit alle hoeken van het
werkveld komen, is het zeer belangrijk te weten hoe er in
het werkveld gedacht wordt over de tussenproducten. De
docent bewegingsonderwijs zal immers direct te maken
hebben met wat er ontwikkeld wordt.
Voor een deel van het werkveld zullen de visie, de grote
opdrachten en de bouwstenen niet meer zijn dan een
weergave van datgene waar ze reeds mee bezig zijn. Voor
een ander deel zal het veel vernieuwender zijn, met grotere
gevolgen voor het aangeboden onderwijs. Het ontwikkelteam
roept een ieder op om vanuit zijn of haar oogpunt feedback
te geven op de ontwikkelde producten! Verdiep je, wees kritisch. Zo bouwen we met elkaar actueel en toekomstbestendig bewegingsonderwijs! Zie hier meer over Curriculum.nu en
de link naar de tussenproducten: https://curriculum.nu/
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Doelen van
bewegingsonderwijs
Een actuele invulling van het gedachtegoed van Gordijn (I)
Op de een of andere manier is Carl Gordijn in deze periode ‘hot’ zoals we dat
tegenwoordig zeggen. Nu is Gordijn iemand die veel voor het vak heeft betekend. In dit
artikel zetten de auteurs zijn denkbeelden om naar de tegenwoordige tijd. Eerst leggen
ze uit wat hun achtergrond is en waarom Gordijn hen heeft geïnspireerd.
TEKST ADRI VERMEER EN PIET VAN DER KLIS

W

ij zijn beiden aan de Calo, toen
in Arnhem, nu in Zwolle, opgeleid. Wij waren aanhangers van
het werk van Gordijn en zijn
dat altijd gebleven. Wij volgen Gordijn in zijn
dissertatie (1958), Bewegingsonderwijs in het onderwijs- en opvoedingstotaal, waarin hij als kern van
het bewegingsonderwijs in de school aangeeft
dat er door de leerlingen wordt bewogen en dat
de leraar opdracht tot bewegen geeft. Het doel
is dat de leerlingen het in de lessen bewegingsonderwijs naar hun zin hebben, dat ze er plezier
aan beleven, en dat ze hun eigen mogelijkheden
leren kennen en thuis zijn in de omgeving waarin ze zich willen bewegen. Daarom gaan kinderen graag naar de lessen bewegingsonderwijs,
als die lessen tenminste met dat doel gegeven

Daartoe wordt de
vakleerkracht LO
opgeleid: kinderen in hun
bewegingsontwikkeling
te stimuleren
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worden. Die behoefte van kinderen heeft (zelfs)
een neurologische basis. In zijn baanbrekende
artikel uit 1959 beschreef White deze ‘drive’ als
een ‘urge toward competence’. Daar komt onze
behoefte om ons te realiseren, in andere woorden om competent te zijn, vandaan. Persoonlijke
ontwikkeling is, vanuit dit theoretisch concept,
de toenemende mate van effectief kunnen zijn
in de omgeving. Het bewijs voor de legitimering
van dit doel van bewegingsonderwijs is duidelijk
aangetoond (Van Rossum, Musch & Vermeer,
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1999). Allerlei andere doelen van bewegingsonderwijs in de school zien we als niet waar te
maken pretenties. En er is ook genoeg onderzoek dat dat aantoont.

Immanente en
transcendente doelen
Al eerder schreef Vermeer (2011) in dit
blad over immanente (vakeigen) en transcendente (vakoverschrijdende) doelen van
bewegingsonderwijs. De immanente doelen
betreffen het bewegen van de leerling op zich,
zoals hiervoor beschreven. Daartoe wordt
de vakleerkracht LO opgeleid: kinderen in
hun bewegingsontwikkeling te stimuleren.
Kernvraag daarbij is wat wij onder bewegingsontwikkeling verstaan. Met Gordijn zeggen
wij daarover: bewegen is omgang (je kan ook
zeggen: gedrag) met een omgeving waarin
het kind betekenisvolle actiemogelijkheden
waarneemt, in termen van de ecologische psychologie: ‘affordances’, ofwel ‘perceived action
possibilities’. In gewone woorden: het gaat om
aan de gang gaan in een omgeving die het kind
uitdaagt, een omgeving die het kind prikkelt
en verleidt om bewegend op in te gaan. Als
de school in het algemeen als doel heeft dat
het de algehele (= cognitieve, sociaal-emotionele en motorische) ontwikkeling van het
kind bevordert, dan is het de specifieke taak
van het bewegingsonderwijs om bij te dragen
aan de motorische ontwikkeling van het kind.
Specifiek betekent dit dat het kind bewegingsvaardigheden leert overeenkomstig zijn
mogelijkheden en dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van een eigen identiteit. Dat zal zich
er vooral in uiten dat het kind zich motorisch
competent weet in handelingssituaties waarin

Carl Gordijn
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Kernwoorden
bewegingsonderwijs, doelen,
gedragsverandering

een appel wordt
gedaan op zijn
bewegend handelen. De taak van de
bewegingsonderwijzer is om omgevingen te creëren die
bij de motorische
mogelijkheden van
een kind passen.
En dat geldt voor
kinderen die we
‘gewoon’ noemen
en voor kinderen
die we ‘gehandicapt’ noemen.

De transcendente doelen betreffen vakoverschrijdende doelen zoals door middel van bewegingsonderwijs bijdragen aan gezondheid, life time
sportinteresse, sociale integratie, cognitieve en
sociale ontwikkeling, tegengaan van obesitas, en
nog meer. In het artikel uit 2011 wordt aangegeven dat deze pretenties niet waar te maken zijn
met twee uur bewegingsonderwijs per week.
We willen hiermee niet zeggen dat door middel
van veel of meer bewegen niet bijgedragen
kan worden aan gezondheid, enz. Dat kan wel
degelijk, maar dan hebben we het niet meer over
bewegingsonderwijs, maar over frequent trainen,
over het gebruik van bewegingssituaties in combinatie met de introductie in (buitenschoolse)
sportvormen, met andere schoolse leeractiviteiten, met sociale vaardigheidstrainingen, met voedingsadviezen. Hiervoor zal vaak samenwerking
met docenten in andere vakken nodig zijn.

MRT en PMT
Een apart verhaal betreft de manier waarop
het bewegen gebruikt wordt in de motorische
remedial teaching (MRT) en de bewegingstherapie/psychomotorische therapie (PMT) voor
kinderen en jongeren met ontwikkelings- een
gedragsproblemen (Van der Klis, 1999).
De MRT heeft twee hoofddoelstellingen. In de
eerste plaats het kind met een bewegingsprobleem weer vertrouwen geven in zijn eigen
bewegingsmogelijkheden en plezier beleven aan
en in bewegingssituaties. Dit doel komt sterk
overeen met de algemene doelstelling van het
bewegingsonderwijs, maar door de problematiek van het kind is er meer speciale en extra
aandacht nodig. MRT vraagt daarvoor orthopedagogische expertise. Dit houdt in dat de MRT-er
in staat is leerproblemen in het bewegingsonderwijs te ontrafelen of een achterliggende
ontwikkelingsafwijking vast te stellen. En vervolgens een passende bewegingsinterventie kan
opstellen opdat de leerling weer aan de gewone
lessen bewegingsonderwijs in de school of aan
sportsituaties buiten de school kan deelnemen.

De tweede hoofddoelstelling van MRT komt
overeen met die van de PMT. Het gaat er dan
om d.m.v. bewegingssituaties gedragsveranderingen te bewerkstelligen bij kinderen en
jongeren die te kampen hebben met psychosociale problemen. Hiervoor is psychotherapeutische expertise nodig (Van der Klis, 1980).
Psychotherapeutische deskundigheid omvat
vooral kennis van complexe ontwikkelings- en
persoonlijkheidsproblematiek en de kundigheid
deze problematiek door middel van erkende
behandelmethoden te verminderen of hanteerbaar te maken.
De gedragsveranderingen die de MRT-er en de
PMT-er hier willen bereiken hoeven niet per se
in het bewegingsgedrag als zodanig op te treden,
maar wel in wat de confrontatie met bewegingssituaties bij de deelnemer oproept, bijvoorbeeld
gevoelens van falen en slagen, angst en plezier,
inzicht in eigen gedrag. Deze invulling van MRT
betekent niet dat een MRT-er orthopedagoog of
kinderpsychotherapeut moet zijn, wel dat deze
bewegingsonderwijzer – meestal via postacademische scholing – orthopedagogische of kinderpsychotherapeutische expertise verwerft. Voor
de PMT-er geldt dat deze zich vooral psychotherapeutisch verder moet scholen.

Een breder gezichtspunt
Terug naar Gordijn. Hij heeft de boodschap van
zijn dissertatie, dat het in het bewegingsonderwijs om de scholing in het bewegen gaat, in al zijn
beschouwingen hoog gehouden. Echter, Gordijn
plaatste deze boodschap wel in een breder
perspectief en hij relativeert zijn boodschap ook.
Deze artikelen (deel 1 en 2) gaan daarover. Dit
gezichtspunt komt tot uitdrukking in een aantal
noties die hij nauwelijks heeft uitgewerkt en
waarin hij niet steeds te doorgronden was:
1 in ‘zijn’ bewegingsonderwijs gaat het niet
alleen om een strikte opvatting over het
bewegen, maar ook om de bijdrage ervan aan
de ontwikkeling van de persoon
2 voorts meende Gordijn dat zijn visie op het
bewegingsonderwijs ook gold voor andere
handelingsvormen, zoals bij muziek, toneel,
creatieve vakken
3 Gordijn onderscheidde in het menselijk
bewegen drie – wat hij noemde – ‘grensoverschrijdingen’, drie manieren waarop
de persoon kan komen van een intentie tot
bewegen tot daadwerkelijk bewegen
4 ten slotte maakt Gordijn onderscheid in drie
‘modaliteiten’ van bewegen, drie vormen van
uitvoering.
In deel 2 van dit verhaal dat gepland staat voor
LO 6 wordt verder ingegaan op dat bredere
gezichtspunt en worden deze vier punten verder uitgewerkt.
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Bijzondere leerstoel LO:

stand van zaken
Eind april was het zover. Een interview met Kristine De Martelaer en Katrijn Opstoel.
Voor wie het nog niet weet de aanjagers van de bijzondere leerstoel Pedagogiek
en Onderwijskunde van de Lichamelijke Opvoeding. Hoewel De Martelaer al sinds
november 2015 en Opstoel sinds november 2016 aan het werk zijn, hebben we nog niet
veel gehoord uit die hoek. Hoog tijd dus om bij te praten.
INTERVIEW DOOR HANS DIJKHOFF

We treffen elkaar in een klein kamertje op
de bovenste verdieping helemaal achterin het
Martinus Langeveldgebouw van de Universiteit
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van Utrecht. Daar is de afdeling pedagogische
wetenschappen gevestigd waar de bijzondere
leerstoel een onderdeel van is.

Het begin


Kristine De Martelaer en
Katrijn Opstoel

Om het geheugen wat op te frissen, gaan we
terug naar het begin. De Martelaer houdt zich
bezig met het zoeken naar een geschikt onderwerp dat de kwaliteit van het basisonderwijs
zal doen toenemen. “De uitkomst moet uiteindelijk zijn dat wat we hier doen nationaal maar ook
internationaal een rol gaat spelen. Ik heb toen een
voorstel geschreven dat moest worden voorgelegd aan
een commissie en daarin zijn ook de stappen vermeld
waarlangs Katrijn het onderzoek is gaan doen. Zij
moest de zaken ook meer concreet uitwerken om te
laten zien hoe het onderzoek in de vier jaar gestalte
krijgt. In het eerste jaar heb ik met vertegenwoordigers van de ALO’s en van de KVLO gesproken en men
was het erover eens dat het een geschikt onderwerp is:
het beter leren regelen en hoe het psycho-sociale daar
een rol in speelt. Op voorwaarde dat ook het beter
leren bewegen niet uit het oog verloren zou worden.”
Leidraad waren vragen als: wat zijn de gewenste en gerealiseerde doelstellingen en opbrengsten van het onderwijs in de lichamelijke
opvoeding in het (primair) onderwijs; hoe kunnen die opbrengsten worden vastgesteld en hoe
ziet een leeromgeving eruit waarin de gewenste
opbrengsten optimaal gerealiseerd kunnen
worden? Bij het vak lichamelijke opvoeding gaat het primair om geleide motorische
ontwikkeling (goed leren bewegen, physical
education). “Maar het vak kent meer componenten:
zo komen ook de relaties van bewegen met de sociale
ontwikkeling, met de cognitieve ontwikkeling en met
gezondheid aan de orde. De school dient een basis te

De vier te beantwoorden onderzoekvragen
• Hoe wordt de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen
omschreven en bestudeerd en welke effecten hebben LO en sport
op de persoonlijke en sociale ontwikkeling?
• Hoe geven de leerkrachten LO in Nederland vorm aan het
leren regelen en welke doelstellingen zijn realistisch en
relevant naargelang de leeftijd van de kinderen?
• Wat zijn de ontwerpprincipes van een LO-curriculum met
aandacht voor het leren regelen?
• Wat is het effect van een LO-curriculum met aandacht voor
leren regelen en hoe draagt dit bij tot de persoonlijke en
sociale ontwikkeling van kinderen?

leggen voor levenslang bewegen, voor het plezier dat
bewegen met zich meebrengt en de kennis die hiervoor
nodig is. Ontwikkeling van sociale competenties, zoals
het adequaat kunnen samenwerken en het omgaan
met tegenslag, speelt hierbij een belangrijke rol.”
Er zijn vier deelstudies die respectievelijk
antwoord zullen bieden op de volgende
onderzoeksvragen en in dat traject doet Katrijn
Opstoel onderzoek.

De school dient een basis
te leggen voor levenslang
bewegen, voor het plezier
dat bewegen met zich
meebrengt en de kennis
die hiervoor nodig is
Literatuuronderzoek
Gedurende de afgelopen anderhalf jaar is door
Opstoel een systematisch literatuuronderzoek
uitgevoerd naar de psycho-sociale ontwikkeling in het basisonderwijs als leidraad voor het
opstellen van een leerlijn leren regelen.
“We waren benieuwd wat er nationaal en internationaal is geschreven over persoonlijke en sociale
ontwikkeling zowel in de LO als in de sport. Want het
zou zonde zijn dat te laten liggen. Het blijkt dat er de
laatste tien jaar toch wel heel veel over deze onderwerpen is geschreven. Dat is heel divers en men gebruikt
verschillende termen en verschillende raamwerken die
overigens uiteindelijk vaak naar hetzelfde wijzen. Je
moet echter de juiste zoektermen invoeren, wil je niets
missen van wat er allemaal geschreven is. Uiteindelijk
hebben we gekozen voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling omdat dat ook in internationale
rapporten het meest genoemd wordt. En het uitzoeken
daarvan kost heel veel tijd. Er zijn zo’n 95 artikelen
in LO en sport die ons iets zeggen over dit onderwerp.
Daarop gebaseerd maken we een paper en dat stuk
moet weer voldoen aan allerlei internationale eisen,
onder andere wat de procedure en de omvang betreft.”
De Martelaer: “Men moet zich realiseren dat een
literatuurstudie iets anders is dan een ‘systematic
review’, waarbij je niets over het hoofd mag zien en
er volgens strenge kwaliteitscriteria bepaald wordt
wat er wel en wat niet mag opgenomen worden .
Door het zo systematisch en zorgvuldig te doen, hopen
we dat de Nederlandse leerstoel ook internationaal
wordt erkend zodat er altijd naar verwezen kan
worden. Het is ook wel een uitdaging want sinds het
werk van Richard Bailey: Physical Education and
Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes
(2006), wat overigens helemaal niet zo systematisch
was…, is er geen systematic review meer gedaan. We
hebben daarom de aanvraag ook geregistreerd zodat
een ander niet zomaar met ons werk kan weglopen.
Het beantwoorden van deze eerste onderzoeksvraag
heeft dus veel tijd in beslag genomen maar was echt
nodig om de precieze lijn duidelijk te krijgen.” (eerste onderzoeksvraag).
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De Martelaer: “Men moet zich realiseren
dat een literatuurstudie iets anders is
dan een ‘systematic review’, waarbij
je niets over het hoofd mag zien en
er volgens strenge kwaliteitscriteria
bepaald wordt wat er wel en wat niet
mag opgenomen worden
“Dit tweede deel van het onderzoek (tweede onderzoeksvraag) doen we met twaalf experts op het gebied
van leren regelen in de gymles. Wat verstaan ze eronder? Hoe pakken ze het aan? Hoe reageren kinderen
daarop? Het zijn allemaal docenten met minimaal vijf
jaar ervaring in het werkveld en aangewezen door de
ALO . Die zijn meerdere keren benaderd om collega’s
aan te wijzen die mee zouden kunnen doen. Bij de ene
ALO lukte dat al vlotter dan bij de andere. Uit de poule
van 37 docenten hebben we er dus twaalf die daadwerkelijk meedraaien in het onderzoek en dat is een mooi
aantal voor een kwalitatieve studie..
De collega’s werken op kleine en grote scholen; in
dorpen en in de stad en zijn vooral geconcentreerd rond
Groningen, Amsterdam en Eindhoven wat overigens
niet wil zeggen dat ze ook in die regio zijn afgestudeerd.
Er zijn scholen bij waar meerdere groepen tegelijk les
hebben. Dan maakt de vakleerkracht gebruik van de
oudere kinderen om de jongere te helpen. Dat geeft
een heel andere dynamiek.”

te krijgen. Er wordt dus veel geskyped en als er
symposia of andere bijeenkomsten zijn, zoeken
ze elkaar op. Katrijn is er handig in geworden
om contact te leggen met de begeleider wiens
expertise ze op dat moment nodig heeft. Er
is in ieder geval wekelijks contact. Om alles
volgende de regels van goed onderzoek te laten
verlopen is lastig maar wel een vereiste. “Het
moeilijke met alle terminologieën die je hanteert, is
het meetbaar maken van resultaten. We hebben nog
geen meetinstrumenten ontwikkeld.”
In dat kader zoekt Kristine ook samenwerkingsverbanden. Onder andere met de ’kwartiermakersgroep’ van Physical Literacy. De Martelaer:
“Margaret Whitehead , de ‘bedenker’ van deze
naam, heeft zelf dertig jaar voor de klas gestaan dus
weet waarover ze praat.” Zo was Kristine ook
verbonden aan het ‘Sport Physical Education
and Coaching in Health’ (SPEACH)-project uit
Groningen. Die contacten zijn waardevol maar
moeten wel passen binnen die ene dag dat ze is
verbonden aan deze bijzondere leerstoel.
Daarnaast neem je ook weleens taken van
elkaar over. “Laatst was er een congres in Brussel.
Daar zou ook Jo Lucassen spreken maar hij was verhinderd. Toen heb ik zijn presentatie ook gehouden.
Zo help je elkaar. Hoe meer je mensen ziet en spreekt,
das te groter je netwerk wordt.”

Vervolgstappen
Lesson study
Fase drie en vier zijn eveneens cruciaal om respectievelijk in de les LO en de lerarenopleiding
te zoeken naar methodieken die ook effectief
bijdragen aan goed leren bewegen.
Als Katrijn eenmaal begonnen is met praten, gaat
het vanzelf. Het gaat nu over het vervolg, het
onderzoeken in de klas. “In het najaar van 2018
gaan we van start om een reeks lessen te ontwikkelen
door een groep die bestaat uit beginnende docenten,
alo-opleiders en experts. Dit is overigens fase 3 van het
onderzoek (derde onderzoeksvraag). In die lessen
moet het regelen dan aan bod komen. De docenten
proberen het uit, processen worden in detail beschreven
en op gezette tijden komen we weer bij elkaar om door
te nemen en eventueel aanpassingen te doen.”
Hoe wordt er rekening gehouden met de
verschillen in leeftijd?
“We hebben uiteraard verschillen geconstateerd maar we
zijn er nog niet uit voor welke groepen we nu gaan ontwikkelen. Het moet in de tijd ook haalbaar zijn. Het kan
dus zijn dat de focus komt te liggen op de bovenbouw.”
Kristine vult aan: “Het is ook de bedoeling dat via
de sociale media ervaringen gedeeld gaan worden en
dat men zo van elkaar kan leren. Zo ontstaat er een
olievlekwerking.”
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De rol van de begeleiders van dit onderzoek
is een uitdagende. Twee uit België en twee uit
Nederland het is goed plannen om die bij elkaar
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Voor Katrijn is het nu van belang een plan te
schrijven dat is gebaseerd op de literatuurstudie
en de interviews die ze heeft gehouden met de
twaalf collega’s uit het veld. “Zodat we ook naar
buiten kunnen treden en resultaten kunnen laten
zien. Dat zal dan zijn op studiedagen basisonderwijs
maar ook internationaal in juli op het AIESEPcongres en op de dag van het sportonderzoek.”

Motivatie
Is motivatie ook een deel van het
onderzoek?
Katrijn: “Het is geen apart onderwerp van studie
maar als wel van belang als controlevariabele mee
te nemen. Als kinderen goed kunnen samenwerken,
respect hebben voor elkaar, zich veilig voelen, durven
fouten te maken en elkaar daarop aanspreken en dat
kunnen accepteren, dan draagt dat vast bij aan de
motivatie. Het leren regelen maakt er wel onderdeel
van uit dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om
te blijven bewegen. Het is dus geen pijler maar wordt
wel meegenomen in de uitkomst van het onderzoek.
En wat ook veel genoemd wordt, is plezier. Het
hebben van plezier is een voorwaarde om te blijven
bewegen.”
Kristine: “De manier waarop de kinderen met
elkaar communiceren draagt bij aan de motivatie.
Het zal dus vooral te zien zijn aan de stijl waarin de
kinderen met elkaar omgaan. En dan hebben we het
ook over buitenschoolse contexten als de vereniging en
het gezin. Dat zijn tranfers.

Waar we achter gekomen zijn, is dat er meer studies met
dit onderwerp zijn gedaan in het voortgezet onderwijs
dan in het basisonderwijs. Het is daarom goed dat we
deze studie doen in het basisonderwijs want je kunt niet
vroeg genoeg beginnen met samen regelen.”
Wat is je meegevallen vroeg ik Katrijn?
“De gretigheid waarmee de collega’s mee willen werken aan het onderzoek. Wat ze weten, wat ze kunnen
en wat ze doen. Daar was ik blij verrast van.” Op
mijn vraag of de lijst van meewerkende collega’s kon worden gepubliceerd kreeg ik als antwoord dat die personen anoniem blijven omdat
dit ook zo met de respondenten is afgesproken.
Wat is je tot nu toe tegengevallen?
“De tijd die je nodig hebt om je het onderwerp eigen
te maken. Ik denk dat iedereen al zit te wachten op
resultaten terwijl we die nog niet hebben. Het heeft
lang geduurd voor we het leren regelen hebben kunnen vertalen naar Engelstalige literatuur. Maar het is
nodig geweest en heeft er wel aan bijgedragen dat we
er nu stevig instaan”, aldus Opstoel.
“Het valt op dat kleuters eigenlijk uit zichzelf al die
zaken waar we het hier over hebben van nature
doen. Ze zoeken al vriendjes op en dergelijke. Op een
zekere leeftijd neemt dat af en dat heeft dan ook te
maken met het aantal regels dat de leerlingen van
de volwassenen krijgen opgelegd. Kom binnen en ga
op de bank zitten, blijf daar vanaf enz.. Maar jonge
kinderen zijn creatief en spontaan en die kunnen
in een gymzaal heel goed bedenken wat ze met de
uitgezette spullen kunnen doen. En als wij dat teveel
structureren, kunnen ze niet meer spontaan spelen.
Zover moet het niet gaan.”
De Martelaer vult aan: “Kinderen moeten de tijd
krijgen vrij te spelen, spontaan dingen leren”.

basisdocument, alleen niet zo dik, voor de praktijk.
Het boek heeft dezelfde opbouw en behandelt het
leren regelen op de bekende niveaus. Samen met een
lesprogramma. Kennis van de leerlijn met een goede
opbouw.” Kristine zegt hierover: “Dat we iets hebben
dat onderwijskundig goed in elkaar zit, ondersteund
met filmpjes. Dat doen we samen met de masterstudenten op de ALO’s. Dat moet goed materiaal opleveren zodat men niet hoeft te worstelen. Daarnaast
heb ik ook de ambitie dat de leerstoel de ALO’s (nog)
meer samenbrengt want ze hebben nu allemaal hun
eigen structuur met lectoren en lectorenkamers en die
moeten niet elkaars concurrenten zijn maar juist goed
samenwerken!”
Als slotwoord zegt Kristine dat ze kan begrijpen
dat mensen zeggen dat het lang duurt voordat
er resultaten naar buiten komen maar dat het
onderzoek zorgvuldig gebeurt. Het heeft geen
zin om dingen te gaan overhaasten. Nu weten
de onderzoekers precies wat er onderzocht gaat
worden met de juiste terminologie.
“Als we straks de interviews met de collega’s gaan
analyseren en we hebben de lessonstudy dan komt
er ook weer een mogelijkheid om dat te publiceren in
het vakblad”, aldus Katrijn.
Als laatste wordt de hoop uitgesproken dat de
werkers in het veld niet schromen om aan te
geven wat zij van de leerstoel vinden en vooral
wat ze ervan verwachten. Als ze suggesties
hebben, moeten ze die kenbaar maken.

Contact
kdemartel@vub.be

Dekt de naam van de leerstoel nog steeds
de lading?
Kristine: “Jazeker! Door ons onderzoek naar het
psycho-sociale denk ik dat we ver voorlopen op
andere vakken want die zullen ook beweren dat hun
vak bijdraagt aan persoonlijkheidsvorming. Maar
bij ons vak wordt dat nu door onderzoek aangetoond. En die andere poot is goed vertegenwoordigd
met Jan en Frans die vanuit de onderwijskundige
literatuur hun bijdrage leveren. Zodat we niet alleen
door de LO-bril kijken. Zo’n lessonstudy die we doen
is ook heel populair in onderwijskunde en komt op
onderwijscongressen aan bod. Dus die twee werelden
worden zo goed met elkaar verbonden en dat heeft
een meerwaarde. We zitten hier dus wel op onze plek
al missen we soms wel de dynamiek van een sportieve
opleiding als een ALO maar dat is niet anders.”
Wat hopen jullie dat je onderzoek na vier
jaar heeft opgeleverd?
Katrijn: “Nu ben ik heel eerlijk. Ik hoop dat ik kan
promoveren maar ook dat er een document ligt als het
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EN VERDER

Hoe creëer je een
veilige testomgeving
in de gymzaal?
‘Beter leren bewegen’ is het motto van de KVLO. Dat roept natuurlijk de vraag op wat
beter bewegen is. In de gymles wordt door vakleerkrachten steeds vaker gemeten om de
motoriek van hun leerlingen in beeld te brengen. Met de resultaten kan een gymleraar
nagaan of de leerlingen inderdaad ‘beter’ bewegen. Daarnaast leveren metingen over
motoriek ook een maat op over de moeilijkheidsgraad van de les. Daarmee kan de leraar
dan de les beter laten aansluiten op het vaardigheidsniveau van zijn leerlingen. Op de
ALO in Amsterdam is het leren meten van motoriek dan ook een belangrijk vak in het
curriculum. Bij dit vak leren toekomstige vakleerkrachten op welke manier zij kunnen
meten en hoe resultaten kunnen worden benut in de lesvoorbereiding.
TEKST IMKE WOLVEN, JUDITH KAMPS, STEVEN MAUW E.A.


Beweegbaan
met onderdeel
springen kracht

D

ankzij het meten van motoriek in
de praktijk kunnen motorische
problemen bij kinderen vroegtijdig gesignaleerd worden. Als een
gymdocent motorische problemen in een vroeg
stadium signaleert, kan deze tijdig ingrijpen.
Bijvoorbeeld door extra gymlessen aan te bieden of door beweegopdrachten mee te geven,
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waar thuis mee kan worden geoefend. Zo
kunnen ouders ook worden betrokken bij de
motorische ontwikkeling van het kind.
Er is wel een 'maar' verbonden aan het meten
van motoriek bij kinderen. Veel kinderen ervaren namelijk toetsdruk (Dhapola et al , 2010,
zie verderop voor uitleg toetsdruk). Het gevolg

om de motoriek te meten (Van Kernebeek, De
Kroon, Savelsbergh, Toussaint, 2018). De vraag
die voorligt is hoe is de toetsdruk te vermijden
bij de afname van de 4-Vaardighedenscan.

MAMBO
Het MAMBO-project brengt de motorische
vaardigheid en BMI van basisschoolleerlingen
van 30 Amsterdamse scholen in kaart. Het
meerjarig onderzoek brengt zo de grof motorische ontwikkeling van kinderen in samenhang
met die van het gewicht in beeld. Jaarlijks
worden door het MAMBO-project circa 4500
basisschoolkinderen getest door middel van de
4-Vaardighedenscan van Van Gelder (2007).
Deze scan bestaat uit vier onderdelen, namelijk
het stilstaan op één been, het stuiten met een
bal, coördinatieve sprongvormen (springen
coördinatie), en hinkelen (springen kracht).
Per onderdeel komt een score uit de scan die
aanduidt of het geteste kind ondergemiddeld,
gemiddeld, of bovengemiddeld scoort ten
opzichte van de motorische norm voor zijn of
haar leeftijdsgroep.


Balansborden met onderdeel
springen coordinatie

Figuur1:
Plattegrond reguliere
meetmethode

is dat er een vertekend beeld van de motorische
vaardigheden van het kind ontstaat. In dit artikel wordt besproken hoe motoriek kan worden
gemeten met minimale toetsdruk. Daarbij staat
het creëren van een veilige en motiverende
testomgeving, die in de praktijk goed toe te passen is, centraal. Er wordt hier gebruik gemaakt
van de 4-Vaardighedenscan van Van Gelder

De resultaten laten zien dat rond de 15% van
de kinderen een motorische ontwikkelingsachterstand vertonen en dat 23% tot 40%
van de kinderen te zwaar is (zie ook Bureau
Onderzoek & Statistiek Amsterdam, 2014;
Kurtz, 2008). In de praktijk van het meten
bleek dat sommige kinderen hinder hebben
van toetsdruk, zeker als andere kinderen zaten
te kijken naar hun testuitvoering (het zogenaamde ‘etalage-effect’ die leidt tot toetsdruk; zie hieronder). Dat toekijken was het
gevolg van het test roulatie schema. Kinderen
moesten op een bankje wachten op hun beurt.
En keken toe. Het was de uitdaging om de
4-Vaardighedenscan zo te combineren met
extra spel activiteiten dat de wachtbank niet
meer nodig was (zie figuur 1). Heeft deze combinatie van spel en test effect op het testresultaat? En hoe ziet zo’n gecombineerde spel-test
combinatie les er in de praktijk uit?
Het MAMBO-project loopt inmiddels vier jaar.
Dat betekent dat er al meer dan 240 testdagen
geweest zijn. Wat testafnemers en testleiders
opviel gedurende de testdagen was dat de
deelnemende leerlingen niet veel effectieve beweegtijd hadden tijdens de testles. Veel
kinderen werden ongeduldig, wat zorgt voor
onrust op de wachtbanken. Deze onrust zou
de leerling die op dat moment getest wordt af
kunnen leiden. Verder is bekend dat mensen de
neiging hebben om eenvoudige taken beter te
volbrengen wanneer andere mensen toekijken,
terwijl zij bij onbekende en complexe taken
juist slechter presteren wanneer er wordt toegekeken (Zajonc, 1965; Cottrell, 1972; Markus,
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de arousal het optimale niveau overstijgt, dan
vindt sociale facilitatie plaats. Dit zou invloed
kunnen hebben op de testresultaten van het
MAMBO-project, omdat er altijd klasgenoten
van de deelnemende leerling toekijken vanaf
de bank. Dit zogenaamde etalage-effect kan
zorgen voor een zodanig gevoel van toetsdruk
en arousal, zoals beschreven in de inverted
U-hypothesis, dat dit van invloed is op de prestaties van de geteste kinderen.


Figuur 2:
Plattegrond pilot
meetmethode


Circus met
onderdeel stuiten

1978;). Dit verschijnsel wordt sociale facilitatie
genoemd. Dit begrip wordt ondersteund en
verklaard door de inverted U-hypothesis. De
inverted U-hypothesis stelt dat naarmate de
arousal (opwinding) bij de deelnemer groter
wordt, de kwaliteit van de prestaties gelijktijdig
toeneemt. Dit geldt echter tot een bepaald punt
van opwinding. Als deze nog verder toeneemt,
dan neemt de kwaliteit van de prestaties in een
rap tempo af (Martens & Landers, 1970). Als
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Als kritiekpunten op de huidige meetmethode
kan genoemd worden dat de kinderen de testen
als vrij saai ervaren, dat er sprake is van te veel
toetsdruk, en dat er onrust in de testomgeving
is gedurende de testen. Deze factoren hebben
een mogelijk negatieve invloed op de testresultaten. De problemen die in het MAMBOproject naar voren komen, zijn inherent aan
het testen in het algemeen. Gymleraren die
tijdens hun gymles de motoriek willen monitoren of testen, zullen vaak ook tegen deze
moeilijkheden aanlopen.
De geconstateerde onrust op de wachtbanken
vormde aanleiding voor Steven Mauw, om
de 4-Vaardighedenscan afname te verrijken
met speelse elementen die in de plaats komen
van het wachten op de bank. Deze nieuwe

Gemiddelde niveau score
MP (SD)

Gemiddelde niveau score
MP pilot (SD)

Significant (p<0,05)

Stilstaan

10,6 (1,94)

10,43 (2,17)

0,07

Springen Kracht

9,71 (2,16)

9,39 (1,99)

0,000

Springen Coördinatie

11,23 (1,9)

11,54 (2,01)

0,007

Stuiten

8,95 (2,58)

9,81 (2,60)

0,000

Tabel 1: Resultaat verschil tussen de meetperiode (MP regulier) en de meetperiode pilot (MP pilot)

elementen kunnen gebruikt worden door elke
testende gymleraar. Door de lesorganisatie bij
het testen aan te passen wordt geprobeerd het
ordeprobleem en het etalage-effect te reduceren, zodat er een realistischer beeld van de
motorische vaardigheden van de deelnemende
kinderen kan worden gevormd. De gekozen
spelelementen sluiten aan bij het testonderdeel
dat erop volgt. Bij springen-kracht wordt een
bobbelbaan neergezet, waar de kinderen kunnen rennen en springen. Bij stilstaan worden
verschillende concentratieonderdelen gebruikt,
zoals balansborden en tollen. Voor springen-coördinatie wordt gebruik gemaakt van het spel
twister, en bij stuiten worden verschillende
circusonderdelen toegepast tijdens de wachttijd
(zie figuur 2).
Op een pilotschool in Amsterdam is bij de
groepen 4 tot en met 8 de bovengenoemde
methode getest. De 4-Vaardighedenscan is eerst
op de reguliere manier afgenomen, en enkele weken later tijdens een pilotmeting op de
manier die Mauw heeft ontwikkeld. Het doel
van deze twee meetdagen was om te evalueren
welke invloed de nieuwe methode heeft op de
testresultaten, zodat er een aanbeveling voor
het werkveld kan worden gedaan.

Resultaten
De testresultaten (zie tabel 1) laten zien dat er
geen significant beter of slechter effect waarneembaar is op het gebied van balans. De aanpassing van de meetmethode bij dit onderdeel
is ook minimaal. De test werd in de oorspronkelijke vorm al afgenomen in een apart
afgeschermd gebied waardoor hierbij het effect
van sociale facilitatie niet aanwezig was. Een
negatief effect op prestatie kwam naar voren
bij de test met betrekking tot springen-kracht.
De gemiddelde score daalde van 9.71 naar 9.39.
Mogelijk hangt dit samen met vermoeidheid die
de bobbelbaan kan veroorzaken. Er is bekend
dat een toenemende stressfactor, bijvoorbeeld
door toekijkende klasgenoten zoals bij de ‘oude’
testinrichting, een positief effect heeft op simpele prestatie metingen (Cottrell, 1972), zoals
bij het meten van sprongkracht het geval is.
Tegenover het negatieve effect op het onderdeel
‘springen-kracht’ staat een positief effect voor

springen coördinatie (van 11.23 naar 11.54) en
stuiten (van 8.95 naar 9.81). Dit zijn wel meer
complexe bewegingstaken waarbij de stressfactor een rol zou kunnen spelen (Zajonc, 1965).
Het lijkt erop dat met het wegnemen van het
etalage-effect kinderen een hoger prestatieniveau bereiken.

Conclusie en aanbeveling
voor het werkveld
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden
dat het verrijken van de 4-Vaardighedenscan
met speelse elementen een overwegend positieve invloed heeft op de testresultaten, en
waarschijnlijk een realistischer beeld geeft van
de motorische vaardigheden van de kinderen
dan de oude meetmethode. Verder blijkt uit
de waarnemingen van testafnemers dat de
geteste kinderen meer plezier ervaren tijdens
deze nieuwe manier van testen. Er wordt voor
de beroepspraktijk dan ook aanbevolen om bij
het meten van de motoriek (aan de hand van
welke test dan ook) plezier en sociale veiligheid
te integreren in de meetles.
Om tot een veilige en meer motiverende
testomgeving te komen wordt bij MAMBO nu
gebruik gemaakt van de aanvulling die Steven
Mauw heeft bedacht (zie figuur 2 met de mix
van spel en test elementen). De gymleraar zou
ervoor kunnen kiezen om één aspect van de
test te kiezen met een bijbehorend spelelement
en zo de kinderen om de beurt te testen.
Om sociale facilitatie te voorkomen, zouden er
geen leerlingen op de bank aanwezig moeten zijn die toekijken. Voor de vakleerkracht
betekent dit dat bij elke nieuwe leerling de
opdracht opnieuw zou moeten worden uitgelegd. In de praktijk is dit tijdrovend en niet de
meest handige manier om dit aan te pakken.
Ons testpanel geeft dan ook het advies om
1 á 2 kinderen te laten wachten op de bank
voordat zij aan de beurt zijn. Zo rusten zij uit,
kunnen ze kijken naar de opdracht, en ervaart
het kind dat op dat moment getest wordt een
minimaal effect van sociale facilitatie. Op deze
manier proberen wij op zo’n praktisch mogelijke manier het beste en meest betrouwbare
resultaat bij het kind te bewerkstelligen. Dat
willen wij toch allemaal? Meten is weten maar
dan wel in een veilig klimaat!
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Imke Wolven is docent op MBO
Sport & Bewegen. Judith Kamps
is medewerker Sportservice
Haarlemmermeer. Steven
Mauw is medewerker Lectoraat
Bewegingswetenschappen
Hogeschool van Amsterdam.
Ilse Kat is Projectleider Lectoraat
Bewegingswetenschappen
Hogeschool van Amsterdam. Mirka
Janssen is Lector a.i. Lectoraat
Bewegingswetenschappen.

Foto's
Jan-Kees Steenman

Contact
i.t.kat@hva.nl

Kernwoorden
MAMBO, Gymmermansoog,
etalage effect, sociale facilitatie,
meten, motoriek
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EN VERDER

Roze in de
gymzaal
Deze zomer is het twintig jaar geleden dat de Gay Games in Amsterdam werden
georganiseerd. Daaraan namen zo’n 15.000 roze sporters uit de hele wereld aan deel.
Toch is sporten voor veel lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders (LHBT-ers) geen vanzelfsprekendheid. Ad van Dam (62), projectleider van
het project SPPRTR, waarbij workshops over inclusieve sport worden gegeven, ging in
gedachten terug naar de gymlessen op zijn middelbare school. Hoe denkt hij daaraan
terug? Hoe heeft hij dat beleefd? En hoe hebben enkele andere roze ouderen dat ervaren?
TEKST EN REDACTIE AD VAN DAM

Ad (62)
“Het is alweer een flinke tijd geleden dat ik
leerling was op een middelbare school ergens in
het westen van het land. Ik was een zogenaamd
vroege leerling en dat betekende dat ik de
jongste was in de klas. Bij de gymlessen stond
ik altijd helemaal vooraan in de rij (op lengte
geselecteerd) en bij het kiezen van twee teams
werd ik meestal als een van de laatste gekozen (omdat ik de kleinste was). Deze ervaring
hielp niet om in mijn verdere leven enthousiast
voor sport te worden. Klein-zijn betekende
wel dat ik behendig was en snel kon rennen.
Niet de kracht, maar wel de behendigheid. En
dat gecombineerd met wat lef, was ik als één

Ik kan me niet herinneren
dat de gymdocenten,
waarvan ik les heb gehad,
aan mij hebben gemerkt
dat ik vaak opzag tegen
de gymlessen
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van de eersten boven in de touwen of wist ik
menig bal te ontwijken bij trefbal. Kortom: ik
redde me wel. Zowel de wekelijkse gymlessen
als ook de jaarlijkse sportdagen waren voor
mij geen momenten om naar uit te kijken. Ik
zag daar meer tegenop dan een onverwachte
schriftelijke overhoring. Daar kwamen nog
twee belangrijke momenten bij: voor en na de
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gymles in de kleedkamer. Het omkleden bracht
zowel een gevoel van schaamte als een gevoel
van prettige spanning met zich mee. Mezelf
bloot geven en ook anderen in hun onderbroek
of zelfs zonder onderbroek zien, gaf me een
gevoel van gêne en sensatie tegelijk. En dan het
douchen na de les. Kijken, grappen en vergelijken. Het vooruitzicht op het samen douchen
was voor mij soms wel een extra motivatie om
naar de gymles te gaan.
Ik kan me niet herinneren dat de gymdocenten, waarvan ik les heb gehad, aan mij hebben
gemerkt dat ik vaak opzag tegen de gymlessen.
Dat ik me soms buitengesloten voelde, onwennig, onhandig, impopulair, gegeneerd en niet
gewaardeerd, uitgedaagd of aangemoedigd
voelde. Ik was en ben nog steeds geen stoere
man, geen macho. Speelt mijn homoseksualiteit
hierbij een rol? Vind ik daarom ook teamsporten nog steeds niets voor mij en ga ik, wanneer
ik al iets aan sport doe, liever zwemmen, fietsen of rennen? Hou ik daarom nog steeds niet
van competitie, schreeuwen, de tegenstander
uitschakelen, neerleggen of tackelen? Voel ik
me daarom eerder solidair met de verliezende,
dan de winnende partij? Heb ik eerder sympathie voor de zwakkere, dan de sterkere?
Wanneer ik daar nu zo op terug kijk, vraag
ik me af hoe enkele andere roze ouderen
deze belangrijke periode in hun leven hebben
beleefd en wat ze zich van hun gymlessen kunnen herinneren.

Stefan (69)

Ad van Dam is Projectleider
SPPRTR over inclusieve sport

Contact
spprtrproject@gmail.com

kernwoorden
LHBT, homoseksualiteit,
sportbeleving, VO

“Gym was niet mijn favoriete vak op de
middelbare school. Ik ging er heen omdat het
moest. We hadden drie uur gym per week, een
los uur en een blokuur. Het losse uur vond
ik niet zo erg, omdat er meestal gebruik werd
gemaakt van de toestellen, zoals bok, paard,
brug, ringen, touwen en wandrek. Het blokuur
werd ingevuld met een balspel, voornamelijk
basketbal of trefbal. Al rennend een bal vangen
was niet mijn sterkste kwaliteit, maar een grote
hekel had ik tijdens deze balspelen aan mijn
klasgenoten die elke teleurstelling van zich af
wisten te reageren door een ander te kleineren,
uit te schelden of woest te tackelen. Ik heb weinig gymdocenten gehad in mijn hele middelbare schooltijd die dit gedrag aan banden legden.
Zij lieten het gewoon gebeuren. Vreselijk
ergerlijk en ik kreeg daardoor een sterke afkeer
aan teamsporten. De enige teamsport die ik
kon hebben was volleybal. Ik was lang en
kon daardoor goed blokken en had een sterke
service, die weinigen konden pareren. Verder
was het team klein, werd steeds gewisseld en
ieder had duidelijk zijn eigen plek. Dus geen
hanengevechten, noch scheldpartijen of woeste
ongecontroleerde aanvallen op benen of andere
lichaamsdelen. Een verademing.
Na de gymles moest er gedoucht worden. Bijna
niemand deed dit. In de tweede klas had ik
een gymleraar die zich daar erg aan stoorde.
Op gegeven moment komt hij de kleedkamer

binnen en zegt: “Uitkleden allemaal!! Totaal!!”
Ik vond dit erg spannend, want was zeer
benieuwd hoe de andere jongens in mijn
klas er naakt uit zouden zien. Dus alle kleren
gingen uit en we stonden naakt te wachten tot
de gymleraar ons naar de doucheruimte zou
commanderen. De jongen naast mij treuzelde
erg lang om zijn onderbroek uit te doen, maar
toen de gymleraar zijn bevel nog eens krachtig
herhaalde ging de onderbroek naar beneden en
sprong er een erectie naar voren. Ik vond dit
meer dan interessant. Er werd verder dat jaar
na elke gymles gedoucht en kon ik alle jongens
uit mijn klas goed observeren. Ik kon mij nu
op de gymlessen verheugen door het na afloop
gezamenlijk douchen. Helaas was de gymleraar
van de derde klas niet zo gebrand op douchen
en kwam er aan het douchen al weer snel een
einde en was voor mij de sjeu aan de gymlessen
verdwenen.”

Pim (70)
“Mijn gymleraren herinner ik me als leuke
mensen. Beetje stoere mannen, die mij mochten, omdat ik goed was in hun vak. Vanaf
mijn veertiende werden sommige jongens
aantrekkelijk voor me, maar dat stopte ik
weg. Seksualiteit was in die jaren nauwelijks
een thema voor me. Op de middelbare school
waar ik heenging was naakt douchen niet
aan de orde. Ik werd door de opleiding steeds
minder sportief en veel intellectueler. In mijn
studententijd heb ik allerlei sporten kort of
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lang gedaan: volleyballen, roeien en boksen.
Voetballen vond ik nooit leuk.
Mijn coming out heeft zich via allerlei gradaties
over een periode van dertig jaar voltrokken.
Na mijn veertigste ben ik fitness gaan doen
op sportscholen. Dat was niet alleen voor de
sport. Ik woonde eindelijk in de buurt van
Amsterdam, was weer wat verder uit de kast,
ging wekelijks naar de homosauna en wilde
vaker mooie gespierde mannen zien.”

dat heel onprettig. De gymleraar was streng
en controleerde dat ook. Wel waren er aparte
hokjes waar je ging douchen. Toch vond ik dat
niet zo prettig.
Ik vond het niet fijn dat ik me daar uit moest
uitkleden in een grote kleedkamer. Ik schaamde me in m’n blootje. Ik voelde me onzeker
over mijn lijf, zo tussen die grote, mooie lichamen om me heen. Erg ongemakkelijk maar ook
vreemd om die stoere blonde jongen zo in zijn
nakie te zien.”

Ineke (48)
“Afhankelijk van de docent vond ik gym naar
of erg naar. Ik vond bewegen niet naar: touwtje
springen deed ik graag en ook spelletjes op de
openbare klimrekken. Maar die groepsdruk.
Je altijd het dikke kind voelen, dat het laatste
wordt gekozen. Vanaf mijn dertiende hoefde
ik op mijn middelbare school niet meer mee
te doen met balspelen. Jongens vonden het
kicken om hard ballen in je gezicht te gooien.
Toen mijn beugel twee keer daarbij kapot ging,
kreeg ik vrijstelling. Vanaf de derde klas kregen
de jongens en meisjes gescheiden gym. Toen
vond ik het minder erg. Vreselijk vond ik het
‘apenkooien’, waar de hele klas naar leek uit te
kijken. Af-schu-we-lijk. En dat je warm moest
rennen en door moest, ook als je dubbelklapte van de pijn in je zij. Bah. Vanaf de 5e klas
gymde ik niet meer. Het feit dat ik zestien
kilometer per dag naar school op en neer fietste
en dat ik mijn tijd nodig had om voldoendes te
halen werd gehonoreerd.
Ik kan me nog goed herinneren dat we tijdens
een gymles in de eerste klas van mijn middelbare school over de bok moesten springen.
Rennen, springen op de trampoline en dan over
de bok. Ik kon die afstand niet goed inschatten
en vond het heel eng. De gymjuf zette me op
mijn plek, alsof ik de boel aan het saboteren
was. Hoe machteloos ik me toen voelde en het
lage cijfer dat ik kreeg, is me altijd bijgebleven.
Twee andere gymjuffen waren héél lief. Ook
al kon ik niet goed gymmen, toch gaven ze me
een 7. Zij waardeerden mijn inspanning.”

Maurice (63)
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“Tijdens mijn eerste jaar van de middelbare
schooltijd, werd ik verliefd op een leuke stoere
blonde jongen in mijn klas. Ik worstelde toen
met mijn homoseksualiteit en mijn coming out.
Ik had zelfs in dat schooljaar professionele hulp
en ondersteuning voor mijn homoseksualiteit.
Zelfs mijn ouders wisten hier niets van.
Sporten was niet mijn favoriete vak. Ik werd
ook vaak als laatste gekozen bij de verschillende sporten. Voor de gymlessen moesten we
toen verplicht een speciaal sportbroekje hebben. Zo’n sportbroek met een binnenbroekje.
We moesten ook altijd verplicht douchen na
het sporten. Op een of andere manier vond ik
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Tot slot
Het verbaast me niet dat de beleving van de
gymlessen divers is. Niet alle roze ouderen hebben alleen maar negatieve herinneringen. En
ook blijken de meeste nu nog steeds sportief en
actief te zijn. Soms individueel, soms binnen
een reguliere sportclub of soms binnen een roze
sportclub. Maar de impact die de gymlessen
hebben, blijkt groot te zijn. Gelukkig is er veel
veranderd in de loop der jaren. Bij opleidingen wordt aandacht besteed aan dit thema.
Huidige docenten LO zijn zich meer bewust van
roze-sporters en hun sportbeveling. Toch blijft
aandacht voor inclusieve sport ook anno 2018
noodzakelijk.
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FLEXIBELE SCHEIDINGSWANDEN
MODULAIRE PODIUMELEMENTEN
INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN
MAATWERK & SPECIALS

ONDERSCHEID MOET ER ZIJN
Scheidingswanden voor sportaccommodaties en zwembaden
De Graaf en van Stijn BV is al meer dan 45 jaar uw betrouwbare partner bij het inrichten van uw
sportaccommodatie. Met onze flexibele Trenomat scheidingswanden wordt het multifunctionele karakter van
uw accommodatie maximaal benut. Voor de juiste invulling is het belangrijk dat al tijdens de planvorming
van een project goed gekeken wordt of er een juiste toepassing mogelijk is. Ons projectteam bestaat uit
specialisten die uw project van begin tot eind vakkundig begeleiden zodat het eindresultaat in alle facetten
altijd een succes wordt.

Geluidsisolatie & absorptie

Onderhoud & Service

Goede beheersing van de akoestiek
in sportaccommodaties is zeer
belangrijk. Bij plaatsing van Trenomat
wanden wordt hier altijd rekening
mee gehouden.

Onze gespecialiseerde servicedienst
zorgt ervoor dat uw scheidingswanden veilig en up-to-date blijven,
waardoor de levensduur van uw
wand zo lang mogelijk wordt.

Maatwerk
Voor iedere situatie is er een oplossing.
De Graaf en van Stijn BV staat bekend
om haar maatwerk en het vermogen
om mee te denken in de wensen en
belangen van de opdrachtgever.

TreNoMat / De Graaf en van Stijn B.V.
www.trenomat.nl | info@trenomat.nl | +31 (0) 172 57 97 20
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LED’S PLAY!

SmartBasket is een product van Schelde Sports, een interactieve
LED-ring die aan de basket is bevestigd. Hiermee kunnen
verschillende spelvomen gespeeld worden, het maakt het
basketbalspel nog interactiever en aantrekkelijker om te spelen.

Nieuwe spelvormen met
SmartBasket
Interacties
•
•
•
•

Shot clock 3x3 basketbal: spelen met een vrij instelbare shot clock.
Countdown: zoveel mogelijk scoren in een bepaalde tijd.
Fast shot: zo snel mogelijk een bepaald aantal scores behalen.
Colour shot: verschillend scoren bij een bepaalde kleur.

Bediening
• Bediening via een App welke via een Smartphone of tablet te downloaden is.

Meer weten?
Contacteer Janssen-Fritsen of kijk op:
www.janssen-fritsen.nl/smartbasket

LED’S PLAY!
Supplied by Schelde Sports

Promotie Textiel

intergift.nl
intergift
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Caps, Paraplu’s, Stickers, Ballpoints,
Relatiegeschenken etc.
Molenvliet 17 Zwijndrecht T 078 6100366 E info@intergift.nl
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jaar

Molenvliet 17 • Zwijndrecht • 078-6100366

Studiedag BSM en LO2
26 september 2018
Deze studiedag wordt in samenwerking met het Atlascollege loc.
Copernicus in Hoorn georganiseerd.

Programma:
13.30 - 14.00 uur		
Ontvangst deelnemers
14.00 - 14.30 uur		
Centrale opening - inleiding
14.45 - 16.15 uur		
Eerste workshopronde
16.15 - 16.30 uur		
Korte pauze
16.30 -18.00 uur		
Tweede workshopronde
18.00 -18.45 uur		
Avondeten
18.45 -20.15 uur		
Derde workshopronde
20.15 uur		
Afsluiting en borrel
Voor het inschrijven en het aanbod aan workshops verwijzen wij je naar de
homepage van de KVLO. (de indeling bij de workshops vindt op volgorde
van binnenkomst plaats)

Kalender
Alle genoemde activiteiten met meer
informatie en inschrijfformulieren staan
in onze scholingskalender. Deze kun je
via www.kvloscholing.nl vinden.
De volledige kalender (met ook alle
evenementen) staat onder nieuws in de
menubalk van www.kvlo.nl
Via de link in de introtekst, door op de
kalender in de nieuwsbrief te klikken
en door onderstaande QR-code (met een
geschikte App zoals Quick Scan) met je
smartphone te scannen:

UNIEKE Masterclass AANSLUITEN!!!!
Een bijeenkomst over effectiever
contact met kinderen’ van Steven
Pont
inschrijven kan nog ( VOL=VOL.)
11 oktober van 16.00-20.00 uur op het bureau in Zeist
Wanneer je contact hebt met een kind of voor een groep staat, hangt er veel af van
de manier waarop je handelt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met een stofkam
door de communicatie met onze doelgroep. Niet omdat we nou zulke punaisepoetsers zijn, maar omdat er veel blijkt af te hangen van de details....

Kosten
€ 125,- voor KVLO-leden, € 175,- voor niet-leden

Cursusleider
Steven Pont

Scholingen van
afdelingen en
opleidingsorganisaties
Op de webkalender vind je scholingen en
evenementen van de diverse afdelingen en
opleidingsorganisaties.

Kosten scholing
Goed om te weten is dat scholing behoort tot professionalisering.
In het primair onderwijs heb je per jaar recht op een persoonlijk
scholingsbudget van 83 uur (bij 1 FTE). Tevens stelt de werkgever
voor individuele professionele ontwikkeling in het PO (op schoolniveau) per jaar een bedrag van € 500,- per fte beschikbaar. In het
voortgezet onderwijs heb je per jaar ook recht op een persoonlijk
scholingsbudget van 83 uur (bij 1 FTE). Voor individuele professionele ontwikkeling heeft de leraar in het VO recht op een bedrag
van € 600,- per jaar (bij 1 FTE).

Vooraankondiging scholing
cursusjaar 2018-2019
Om alvast in de agenda te noteren:
• Studiedag basisonderwijs 7 november 2018 in Amsterdam.
• Van start met BSM/LO2 12 november 2018 in Zeist.
• Studiedag voortgezet onderwijs 30 januari 2019 in Groningen.

KVLO scholingen voor 2018 staan allemaal overzichtelijk op een
rij in de KVLO kalender. In één oogopslag vind je de data en de
kosten en kun je je voor de desbetreffende scholing inschrijven.
Ook externen kunnen hun scholing op de KVLO kalender laten
plaatsen. Dit overzicht is te bekijken op de website onder de kop
‘Scholing en kwaliteit’. Heb je aanbod wat interessant is?
Vul dan het formulier op de site in en meld de scholing
aan.

Reageren op
vakbladartikelen?
Twitter @KVLOnL
contact
astrid.vanderlinden@kvlo.nl

Lichamelijke
Lichamelijke
opvoeding
opvoeding
magazine
magazine
- december
- juli 2018
2017
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1000e
themacertificaat
Gezonde School PO!

NIEUWS

Rooster van aftreden
hoofdbestuur KVLO
Bestuurslid		
Jan Rijpstra (vz)		
Engelbert Nikkels (pnm)
Miriam Appelman		
Hilde Bax		
Simone van Geffen
Goos Karsten		
Peter Snijders Blok

Eerste termijn
mei 2013
dec 2016		
mei 2019		
mei 2019		
mei 2019		
dec 2016		
dec 2016		

Tweede termijn
mei 2016		
dec 2019		
mei 2022		
mei 2022		
mei 2022		
dec 2019		
dec 2019		

Derde termijn
mei 2019
dec 2022
mei 2025
mei 2025
mei 2025
dec 2022
dec 2022

Bereikbaarheid bureau KVLO
in de zomervakantie
Gedurende de gehele zomervakantie is de KVLO telefonisch bereikbaar.
In de periode van 23 juli t/m 17 augustus is het KVLO-bureau telefonisch
bereikbaar van 09.00-13.00 uur.
De juridische afdeling is gesloten van 23 juli t/m 17 augustus. In geval van
uiterste spoed kan contact worden opgenomen op e-mailadres: juristen@
kvlo.nl. S.v.p. als onderwerp van de e-mail aangeven: SPOED. We verzoeken een ieder om zaken die behandeling van de juristen vragen, deze tijdig
vóór de zomervakantie (dat wil zeggen vóór 16 juli a.s.) aan te melden op
het genoemde e-mailadres.
Bestuur en medewerkers wensen jou een prettige vakantie!

Fitlight Trainer geavanceerd spel- en
trainingssysteem
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Binnen de sport en het bewegingsonderwijs wordt steeds
meer gebruikgemaakt van technologie. Naast de inzet van
tablets om groepen zelfstandig te laten werken of video
feedback voor reflectie op eigen handelen zijn er diverse
interactieve systemen die direct bij beweegactiviteiten ingezet
kunnen worden. De Fitlight Trainer, een zeer geavanceerd
systeem met eindeloos veel variatiemogelijkheden voor sport,
onderwijs en therapie. De
basis wordt gevormd door de
Fitlights. Deze ronde lights
zijn bovenop voorzien van
leds en worden geprogrammeerd via de meegeleverde
tablet. Elke light kan apart
ingesteld worden. Er zijn veel
mogelijkheden om ermee te
werken. Meer weten? Kijk op
www.nijha.nl

Lichamelijke opvoeding magazine - juli 2018

Op 6 juli is het 1000e themacertificaat in het
basisonderwijs, het themacertificaat Bewegen
en Sport, van de Gezonde school op feestelijke
wijze overhandigd aan OBO De Watertoren in
Utrecht. De KVLO was als beoordelaar van het
themacertificaat uiteraard ook aanwezig bij deze
uitreiking.
Wordt er op jouw basisschool ook minimaal
twee keer 45 minuten per week planmatig
bewegingsonderwijs aangeboden en is er daarnaast ook nog structureel aandacht voor meer
bewegen (sportieve evenementen, naschools
aanbod, beweegtussendoortjes enz.)? Dan komt
jouw school misschien ook in aanmerking voor
het themacertificaat Bewegen en Sport. Kijk op
www.kvlo.nl onder ‘scholing en kwaliteit’ voor
meer informatie. Er zijn themacertificaten voor
het PO, VO en mbo.

(Zelf-)assessment op
kvloberoepsprofiel.nl
Ongeveer een jaar geleden is de publicatie Beroepsprofiel
Leraar Lichamelijke Opvoeding verschenen. Iets daarna
kwam er ook een website over: kvloberoepsprofiel.nl Deze
heeft nu een interactief vervolg gekregen.
De leraar lichamelijke opvoeding (LO) is de spil waar het
om draait bij het goed leren bewegen van kinderen. Hij
heeft daarmee een mooie, maar ook zeer verantwoordelijke taak. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen worden er hoge eisen gesteld aan zijn functioneren.
De opleidingen leggen hiervoor de basis en de vakorganisatie geeft met het beroepsprofiel aan wat er van de
leraar wordt verwacht.
Dit is de introductie voor het beroepsprofiel leraar
lichamelijke opvoeding (dat via het Jan Luiting Fonds
besteld kan worden). De website kvloberoepsprofiel.nl is
nu ontwikkeld om een praktisch vervolg aan de papieren
publicatie te geven. Daar is nu een eerste aanzet in de
vorm van een assessment aan gegeven.
In het assessment kun je een inschatting maken in
hoeverre jij (of bijvoorbeeld een collega of stagiair) aan
bepaalde bekwaamheden voldoen Aan het eind krijg je
een overzicht hiervan in beeld (dat je dan ook in je mail
kan krijgen). Vervolgens kun je dan je eigen conclusies
trekken: gaat het goed zo of zijn er nog aandachtspunten? En: wat kunnen we eraan doen of is er nog
scholing nodig?
Let op: voorlopig draait het assessment als bêta. Via de
resultaatmail is het ook mogelijk gebruikerservaringen
te communiceren. De website kvloberoepsprofiel.nl kan (in
tegenstelling tot het boekje) gratis geraadpleegd worden.
Ook het gebruik van het assessment is gratis.

ÚDE KICK IN ATLETIEK
PRAKTIJK EN THEORIE VAN DE ATLETIEKBEOEFENING

De opbouw van het boek
Het boek bestaat uit dertien hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 verwijst naar de kerndoelen en

Diny Bom

Praktijk en theorie van de atletiekbeoefening

De Kick
in Atletiek

Diny Bom

Als u dit boek gebruikt, merkt u dat het echt
‘kicken’ is in atletiek. U vindt een schat aan
informatie om uw lessen op een verantwoorde en aantrekkelijke manier in te vullen.
Veel werkvormen doen een appèl op het
plezier dat leerlingen ervaren als zij tot bewegen uitgedaagd worden.

eindtermen van de lichamelijke opvoeding,
vooral naar de eindtermen die gericht zijn
op atletiek. Voor verschillende onderwijstypen staan suggesties hoe u de onderwijsleerstof kunt benutten om de doelen te
bereiken. Hoofdstuk 2 tot en met 12 hebben
dezelfde opbouw en behandelen elk één
atletieknummer. Achtereenvolgens zijn dit:
start en sprint, lange afstand, hordelopen en
hindernislopen, estafette, verspringen,
hoogspringen, hink-stap-springen, polsstokhoogspringen, kogelstoten, discuswerpen, balwerpen en speerwerpen. Hoofdstuk
13 staat in het teken van de meerkamp.
Deze meerkampen kunnen tijdens sportdagen, schoolkampen, klassen tegen elkaar
of in een persoonlijke meerkamp worden
uitgevoerd.

De Kick in Atletiek

De Kick in Atletiek is geschreven voor
docenten Lichamelijke Opvoeding in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs. Het boek is een verzameling van onderwijsleerstof voor alle
leeftijden.
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ISBN: 978-90-72335-65-4
Te bestellen via www.janluitingfonds.nl

Ú In samenwerking met Arko Sports Media

Ú SPELINZICHT
EEN SPELER- EN SPELGECENTREERDE DIDACTIEK
VAN SPELSPORTEN

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste
deel heeft betrekking op een theoretische

bruikbaar voor andere, eventueel in opleiding zijnde, professionals in de wereld van

verantwoording van de in deel twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden zijn gecategoriseerd aan de

sport en bewegen, zoals buurtsportcoaches,combinatiefunctionarissen en
trainers/coaches.
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€

Auteurs: Gwen Weeldenburg,
Enrico Zondag & Frank de Kok.
ISBN: 978-90-72335-62-3

Te bestellen via www.janluitingfonds.nl

Ú In samenwerking met Arko Sports Media

OPTIMALISEER
ONTWIKKELING
VAN

Wat? Wanneer? Waarom?

Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag, Frank de Kok

Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag en Frank de Kok zijn als spel- en opleidingsdocenten verbonden aan Fontys Sporthogeschool (ALO) Eindhoven.

Tactische vaardigheden

Het boek is ook bruikbaar voor andere, eventueel in opleiding zijnde,
professionals in de wereld van sport en bewegen, zoals buurtsportcoaches,
combinatiefunctionarissen en trainers/coaches.

Complexe(re)
spelcontext

Spelinzicht is voornamelijk gericht op studenten van de lerarenopleidingen
lichamelijke opvoeding (ALO’s) en docenten lichamelijke opvoeding.

de professional een zinvolle en betekenisvolle spelleeromgeving kan
creëren en zijn didactisch handelen kan verantwoorden.

leerling

In dit boek wordt de theoretisch onderbouwde speler- en
spelgecentreerde visie Spelinzicht uiteengezet. Een visie op grond waarvan

OPTIMALISEER
ONTWIKKELING VAN

EVALUEER

Spelinzicht is voornamelijk gericht op
studenten van de lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding (ALO’s) en docenten
lichamelijke opvoeding. Het boek is ook

Technische
vaardigheden

Een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten
LAAT TOEPASSEN IN

de inblijf- en uitmaakspelen.

Leervorderingen

praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden zijn gecategoriseerd aan de
hand van de grote ‘spelfamilies’ van de doelspelen, de terugslagspelen en

specifieke beweegdomein een cruciale rol.

DOELSTELLING

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op
een theoretische verantwoording van de in deel twee uitgewerkte

uit naar het beweegdomein spel. Bij het ontwerpen van deze lessen of
spelactiviteiten speelt de visie op het leren en onderwijzen binnen dit

Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag, Frank de Kok

handelen kan verantwoorden.

Het aandeel van spelsporten in onze bewegingscultuur is aanzienlijk. Ook
op scholen gaat binnen het vak lichamelijke opvoeding veel onderwijstijd

CREËER POSITIEF PEDAGOGISCH KLIMAAT

de doelspelen, de terugslagspelen en de
inblijf- en uitmaakspelen.

OPTIMALISEER

hand van de grote ‘spelfamilies’ van

bouwde speler- en spelgecentreerde
visie Spelinzicht uiteengezet. Een visie
op grond waarvan de professional een
zinvolle en betekenisvolle spelleeromgeving kan creëren en zijn didactisch

Betrokkenheid &
Waardering

In dit boek wordt de theoretisch onder-

tische
Volg twee prak
subsessies!

Congres ‘Meidenvenijn in het
voortgezet onderwijs’
Over het voorkomen en verhelpen van pesten tussen meiden
Clubjes vormen, manipuleren en roddelen; meidenvenijn zorgt voor een
onveilige sfeer op school en in de klas. Hoe krijg je goed in beeld wat er
speelt tussen meiden? Op welke manier maak je meiden bewust van hun
(online) gedrag? En hoe zorg je dat meiden hun sterke eigenschappen
positief inzetten?

Pak pestgedrag tussen meiden effectief aan!
Medilex Onderwijs | Congressen en cursussen voor het onderwijs
| 030 - 700 12 20 | info@medilexonderwijs.nl
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