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Een kindgerichte sportieve opvoeding

vereist vakmanschap
Remo Mombarg, Alien van de Sluis, Arjan van Zanten en Janet Meijer 

23 mei 2016

Inhoud

• Hoe voeden we kinderen sportief op?

• Lukt dat al een beetje?

• Hoe kan het wel ?

• Hoe doen we het in het in Ten Boer?
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Wat willen we met bewegingsonderwijs?

Sport

Vaardigheid

Beleving

Gedrag

Sport

Deelname

Sport

Gezondheid

Cognitie
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57 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de 

omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de 

belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

58 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan 

bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren 

daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij 

activiteiten rekening houden.

Wat zijn de twee kerndoelen voor bewegingsonderwijs (BO)

--

•Kinderen zijn minder fit dan 30 jaar geleden (Runhaar, 2010)  en minder (bal)vaardig (Smit, 2010), en balansvaardig, 

(Roth e.a., 2010)

•10 %  van de kinderen heeft ernstige motorische problemen (Wall & Kentela, 2010;Wildeboer & Mombarg, 2012)

BO

•kinderen onderschrijven belang van het aanbod; 64% van de doelen wordt bereikt… (maar bijvoorbeeld an stoeisepeln en 

b&M maar 18 en 25

•Kinderen in het BO beheersen slechts 50% van de vaardigheden (Cito, 2006), dit is 20% minder dan verwacht (van der 

Schoot , 2006)

•Hierbij zijn verschillen tussen verschillende scholen groot: groeps (ontspanning) en vakleerkracht (leren) groot

VO

•VO 48% van de doelen bereikt (ze vinden leren over bewegen en bewegen regelen niet zo belangrijk)

•VO (onderbouw) beperkt onderzoek: trapezezwaaien en voetbal… weinig gevorderden  en veel leerlingen aan de 

‘’onderkant’ (Dutenweerd, )…. maar zeer de vraag of dit in context is

•Blessures zijn toegenomen, verkeersongelukken

Lukt dat al een beetje?
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Bronnen: Collard et al., 2013; Dutenweerd et al., 2013;  Roth et. al., 2010; Reijgersberg et al., 2013, 2014, Stegeman, 2007; van Weerden et al., 2008; Van 

Zanten,2016

60 minuten per dag met inhoud
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Elke dag bewegen op school!

• Extra, kwalitatief goed bewegingsonderwijs (streven is 2 uur per week), 

gegeven door een vakdocent op alle scholen

• Extra beweegmomenten creëren voor leerlingen: minimaal 2 pauzes per 

week beweegaanbod, daarnaast beweegaanbod in tussen schoolse opvang 

afstemmen met naschools aanbod 

• Coördinatie van een dag arrangement sport en bewegen
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Goed bewegingsonderwijs?
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Het kind

Er wordt onvoldoende aangesloten bij de behoefte van 

alle leerlingen 1, 2

Kinderen die meer mogen kiezen en zich meer 

gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd 3

Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving

Bronnen:

1. Breedveld, 2010; 2. Stegeman, 2007; 3. Van den Berghe, 2014.

Sportmotieven
Motives for Physical Activities Measure – Revised (MPAM-R) van Ryan et al. (1997) vertaald in negentien stellingen (Stuij, 

2011): 
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Beweegplezier

Sociaal contact

Lichamelijk effect

Spanning en avontuur

Aanzien

69 %

60 

53 

51

20

Ik beweeg en sport omdat… helemaal 
niet mee 

eens

niet
mee 
eens neutraal

mee 
eens

helemaa
l mee 
eens

ik mij fit wil voelen     

ik het plezierig vind     

ik op gewicht wil blijven of wil afvallen     

ik samen met vrienden wil zijn     

ik ervan houd om anderen te laten zien wat 
ik kan     

• Effect van zelfsturing op motivatie en resultaat

• Aanpassen aan het (speciale) kind

Gewenst
Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving
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Van directe instructie naar 

meer impliciet leren
(Steenbergen& Wulf, 2010)

De leerkracht
Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving

Meer begeleide zelfsturing geeft 

meer motivatie.♂51%  ♀43%
(Van Aart, 2016; Deci & Ryan,1985; Minnaert, 2010)

“En als je het een beetje makkelijk vindt dan weet meester Tim ook altijd weer dingen

waardoor je het een beetje moeilijker kan maken. Bijvoorbeeld door op een andere

manier over de kast heen te springen.”
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Hoeveel leer je van de
gymles?

Vind je dat je veel
verschillende dingen doet

in de gymles?

Diversiteit en 
leerzaamheid gymles

Gymles van groepsleerkracht

Gymles van vakdocent

Kwaliteit van de vakleerkracht
(De Groot, Moolenaar, Boers, 2014; Van der Sluis, 2014)
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Hoeveel leer je van de gymles?

Vind je dat je veel verschillende
dingen doet in de gymles?

Effectiviteit van de gymles

Gymles van groepsleerkracht
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Hoe leuk vind je de gymles?

Hoe goed vind je de gymles?

Beleving van de gymles

Gymles van groepsleerkracht Gymles van vakdocent

39%

72%
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NNGB Fitnorm Combinorm

Groepsleerkracht 16,9% 70,6% 78,6%

Vakleerkracht 39,2% 72,1% 84,1%
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Balvaardig

Op maat

Gelijke kans

Groeps vs vakleerkracht

Groepsleerkacht

Vakleerkracht

Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving

Huidig onderzoek

Hoeveel leer je van de gymles?

Vind je dat je veel verschillende dingen
doet in de gymles?

De beste leerkracht levert maatwerk voor alle leerlingen…

•Effectieve interacties voor elk kind (van Aart, 2016)

•Effectieve leermethoden voor elk kind 

Gewenst
Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving
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Tieners
♂ Voetbal
♂ Fitness
♂ Hardlopen

♀ Fitness
♀ Hardlopen
♀ Voetbal

Kinderen
♂Voetbal
♂Zwemmen
♂Vechtsport

♀Ballet/dans
♀Zwemmen
♀Gymnastiek

Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving

De sportbehoefte verandert per leeftijdsgroep en 

verschilt per geslacht (van Dorsselaer, 2007; van Mossel,2007)

Het bewegingsaanbod
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Zelfverdediging

Gewenst aanbod

te weinig te veel Van Mossel & Stegeman, 2007)
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Instituut voor 

Sportstudies

“Wij ontwikkelen 

innovatieve 

beroepspraktijken in de 

sport”

Wijk-innovatie

• Schoolsportclub (Bosma & Langen, 2013)

• Kind In Wijk Innovatie (Dreijer, 2013) 

• Naschools (Lo-a-Njoe, 2013)
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• Aanbod dat aansluit bij de behoefte

• Doorlopende sportloopbaan voor alle leerlingen 

25

Gewenst

Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving

De beweegomgeving

Onze jeugd zit steeds meer (De Looze et al. 2014)

Effectieve programma’s:

•Directe leefomgeving 

•Rolmodellen (Cargo, 2006)

Kind

Aanbod

Leerkrachtomgeving

Mening over sportactiviteiten op het schoolplein

EENS

Ik vind de sportactiviteit in de pauze leuk 55%

Ik vind de pauze met een sportactiviteit leuker dan

een gewone pauze

45%

Tijdens een pauze met een sportactiviteit beweeg je

meer dan in een gewone pauze

40%

In de pauze met de sportactiviteit leer ik nieuwe

spelletjes en sporten

36%

Wat ik in de pauze met de sportactiviteit doe, ga ik

zelf ook met mijn vrienden doen

27%

1-7-2016

Instituut voor 

Sportstudies

“Wij ontwikkelen 

innovatieve 

beroepspraktijken in de 

sport”

“Ik vind dat je moet kunnen kiezen. Ik vind het ook goed dat de ene helft van de pauze

een spelletje is en dat je daarna vrij mag spelen. En dan kun je ook kiezen om een ander

spelletje te doen of het spelletje nog een keer of om gewoonweg te gaan’.

Resultaten en discussie

• Een vijfdaagse aanpak werkt

• Essentieel is draagvlak en een centraal persoon

• Transfer ene naar ander beweegmoment is noodzaak

• Keuze karakter vasthouden 

• Betekenisvol laten zijn voor ieder kind

• Spelen moet aanzetten tot (het zelf reguleren van) 
bewegen 

Verder onderzoek naar

• regulerende vaardigheden van kinderen

• effect van vijfdaagse aanpak op motorische vaardigheden 
en cognitie

Conclusie
Vakbekwame leerkracht noodzaak, want sportieve opvoeding 

bepaalt deelname, gezondheid en cognitie nu en later.

Bewegings
onderwijs

Sport

Deelname

Sport

Gezondheid

Cognitie
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Van Casteren, 2015

Hoe vaak bewegen?

Gewenst:

•Motorische vaardigheden ≥ 3 keer per week1,2

•Gezondheidseffecten: elke dag matig intensief 3,4

Nu:

•1 op de vijf basisscholen minder dan 2 uur per week 5

Dus: combinatie van complexe motorische bewegingen 

(sport) en bewegen 

Bronnen: 

1. McKenzie, et al. 1998; 2. Pless, et al. 2000; 3. Strong, 2005; 4. Slingerland, 2014 5. Reigersberg, 

2013.
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zelfdeterminatie (Van Aart e.a, 2016), ♂51%  ♀43%
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Instituut voor Sportstudies

“Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in 
de sport”


