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PRAKTIJKDAG ONDERWIJS IN BEWEGING

Sportieve opvoeding  voor ieder kind

Remo Mombarg, lector 

Bewegingsonderwijs en jeugdsport

11-10-2017

Inhoud

• Belang van bewegen

• Trends in de huidige maatschappij

• De huidige aanpak doet het niet

• Wat moet er dan anders

– Bewegingsonderwijs

– Beweegaanbod tussen- en naschools

– Beweegactivering tijdens de schooldag  

Wat heb ik er aan?

-bruikbaar voor visie op schoolniveau

-zorg dragen voor een gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers
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(Bewegings)onderwijs: trends

Jeugdsport: trends
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Actieve en gezonde leefstijl: trends
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Poll
Stelling:

-In Nederland haalt 50% van de kinderen (12-17 jaar) de Nederlandse 

norm gezond bewegen (1 uur p.d. matig intensieve activiteit)

-Sporters (lid van een sportvereniging 12-17 jaar) voldoen 3 maal zo 

veel aan de NNGB

14-12-

2017
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Dutch Report Card

A de grote meerderheid (81

B meer dan de helft (61

C circa de helft (41

D minder dan de helft (21
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Nederlandse norm gezond bewegen werkt niet Wat kunnen we wel doen
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Bewegingsonderwijs als fundament voor alle 
kinderen

Sport

Vaardigheid

Beleving

Zelfregulatie

Sport en 
bewegen

Deelname

Sport

Gezondheid

Cognitie

Poll
Stelling:

-In het voortgezet onderwijs is de beleving van LO lager dan 

in het BO

Kinderen met AD/HD zijn vaker lid van een sportvereniging 

dan kinderen met ASS
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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
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Wekelijks sporten, lidmaatschap en bewegen %

Elke week sport

Lid

elke dag bewegen

Hoe vaak bewegen?

Gewenst:

•Motorische vaardigheden ≥ 3 keer per week1,2

•Gezondheidseffecten: elke dag matig intensief 3,4

Nu:

•Basisscholen 66 minuten per week 

– Cluster 4 94 minuten

•Voortgezet onderwijs 86 minuten per week

– Cluster 4 103 minuten

Dutch report card + (2017)

Over 60 min/day 30-59 min/day Alle 30 min/day

32% =
26 min

36% =
18 min

42% =
11 min

Op school, want inactieve kinderen bewegen nergens anders……

In school

De basis van gezond gedrag

Kwalitatief voldoende beweging (LO): 3x p.w.

Fundamentele en meervoudige 
bewegingsbekwaamheid

Kwantitatief voldoende bewegen tijdens 
schooltijd: 5x p.w.

Vroegtijdige, flexibele en duurzame deelname 
aan bewegingscultuur

Breed sport en beweegaanbod 

14-12-
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Goed bewegingsonderwijs?

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving

14-12-
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Diversiteit in onderwijs is groot: kind centraal zetten!

Het kind

Er wordt onvoldoende aangesloten bij de motieven en 

mogelijkheden van alle leerlingen 1, 2

Kinderen die meer mogen kiezen en zich meer 

gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd 3

Bronnen:

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

Poll
Stelling:

-Het belangrijkste motief om te sporten is ….. Plezier 

-Het minst belangrijkste motief om te sporten is…….Status

14-12-
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Beweegplezier

Sociaal contact

Lichamelijk effect

Spanning en avontuur

Status/aanzien

69 %

60 

53 

51
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Zelfregulatie GOALKEEPER

23
14-12-

2017

~de mate waarin een individu in staat is om zelfstandig, doelbewust 
en efficiënt te leren door het gebruik van verschillende 
vaardigheden₁(Jonker, 2011; Zimmerman, 2006) 

Kind kiest eigen doelen
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Programma GOALKEEPER Keuzeoefenstof van een app

Titel presentatie aanpassen  25

Voorbeeld met buddy: ga naast elkaar staan met ieder een longboard. Je 
mag één keer afzetten voor de aangegeven streep. Wie komt het verst?

Resultaat audio opnames
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Verwijzingen naar
leskaarten

Complimenten Stimuleren
zelfregulatie

Vraaggestuurde
instructie

Directe instructie

Opmerkingen van de docenten, 2e les

interventie controle

De leerkracht

Meer begeleide zelfsturing geeft 

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

Leerkracht moet meer dan plaatje 

praatje…
Lichaam leert meer van oefensituaties met meer en 
grotere contrasten.

•Effectieve interacties voor elk kind 

•Effectieve leermethoden voor elk kind 

De leerkracht moet meer op maat kunnen bedienen EN

De leerling moet zelf leren reguleren…

Gewenst De basis van gezond gedrag

Kwalitatief voldoende bewegen: 3x p.w.

Fundamentele en meervoudige 
bewegingsbekwaamheid

Vroegtijdige, flexibele en duurzame 
deelname aan bewegingscultuur

Breed sport en beweegaanbod 

Kwantitatief voldoende bewegen tijdens 
schooltijd: 5x p.w.
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De sportbehoefte verandert per leeftijdsgroep en 

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

Het bewegingsaanbod

Poll
Stelling:

-In het VO vindt 50% van de leerlingen dat er te veel spel gegeven 

wordt

-In het VO wil 45% van de leerlingen meer fitness
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De sportbehoefte verandert per leeftijdsgroep en 

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

Het bewegingsaanbod

Kwaliteit van het bewegingsonderwijs

8,8

8,7

7,5

7,2

Hoe leuk vind je de gymles?

Hoe goed vind je de gymles?

Beoordeling bewegingsonderwijs

Gymles van groepsleerkracht Gymles van vakdocent
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7,8

6,5

6,1

Hoeveel leer je van de gymles?

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

Leereffect bewegingsonderwijs

Gymles van groepsleerkracht Gymles van vakdocent

“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.’

14-12-2017

Instituut voor 

Sportstudies

“Wij ontwikkelen 

innovatieve 

beroepspraktijken in de 

sport”

Aanbod per gebruiker

• Bewegingsonderwijs : fundamentele vaardigheden

• Schoolsportclub/beweegmomenten: naar individuele behoefte

• Naschools: van voetbal via fitness tot freerunning

Gewenst aanbod
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De basis van gezond gedrag

Kwalitatief voldoende bewegen: 3x p.w.

Fundamentele en meervoudige 
bewegingsbekwaamheid

Vroegtijdige, flexibele en duurzame 
deelname aan bewegingscultuur

Breed sport en beweegaanbod 

Kwantitatief voldoende bewegen tijdens 
schooltijd: 5x p.w.
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De beweegomgeving

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

Effectieve programma’s:

•Directe leefomgeving 

•Rolmodellen (Cargo, 2006)

14-12-2017

Sportieve gezonde school

“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.” 

Actieve pauze
(Van der Sluis, 2014) 

Prikkelende omgeving 

voor iedereen
(Van der Ven, 2013; Dreijer, 2014)

• Keuzevrijheid in prikkelende omgeving

• Doorlopende beweeggebieden (voetbalveld SPT)

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%

14-12-2017

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 gewoon weg te gaan’.

41
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• Walk of fame

42
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Gewenst: stimulerende omgevingen, the funfactor

43

Wat doe je rondom de sportaccommodatie?
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De basis van gezond gedrag

Kwalitatief voldoende bewegen (LO): 3x p.w.

Fundamentele en meervoudige 
bewegingsbekwaamheid

Vroegtijdige, flexibele en duurzame deelname 
aan bewegingscultuur

Breed sport en beweegaanbod 

Kwantitatief voldoende bewegen tijdens 
schooltijd: 5x p.w.
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Samengevat

Tips voor de sportieve gezondheid van kinderen

1. meer aan te sluiten bij de behoefte van de 

kinderen

2. een beter aanbod tijdens (gym)les , 

sportaanbod en beweegaanbod

3. als leerkracht de zelfregulatie en gezondheid 

bevorderen

4. een activerende omgeving te creëren.

46

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving


