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Wat kunnen we (B)SLIM doen?
En wat nu als ik meer wil weten: www.hanze.nl\lps

Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en jeugdsport 

Inhoud
• Het gaat niet goed met 12-18 jarigen

• Wat kunnen we doen? BSLIM 4

– Bewegingsonderwijs: sportleraar en school

– Jeugdsport: buurtsportcoach en school en wijk

– Gezonde en actieve leefstijl: sportprofessionals en gemeente

Doel beroep: 

leerlingen beter leren bewegen vanuit een pedagogisch 

perspectief. Ze moeten meer(voudig) bekwaam én

enthousiast worden om nu en later deel te nemen aan de 

beweeg- en sportcultuur. En een bijdrage te leveren aan de 

gezondheid

In leeftijd 13-15 jaar stopt 50% van de kinderen met sporten bij de 

vereniging.

Belangrijkste reden: gebrek aan plezier. 24-2-2020 Titel presentatie aanpassen  4

Hoe kunnen we het tij keren

Bewegingsonderwijs(LO): 3x p.w.

Vaardigheid, zelfregulatie en sportidentiteit

Jeugdsport en beweegaanbod 

Brede en flexibele deelname aan 

sport- en bewegingscultuur

Actieve en gezonde leefstijl

Overal bewegen in activerende omgeving

Poll

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

basisonderwijs
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Meervoudige bekwaamheid groep 8
“Zwaaien met halve 

draai”

60% kan geen 

afsprong maken

“vangen van een bal 

via de muur”

18 % vangt geen 

enkele bal van 3m., 

80%  vangt geen bal 

vanaf 5m 

Bewegingsonderwijs & sportidentiteit

Leer leerlingen zelf kiezen en regelen

9

Beter leren bewegen

Waarom geven we softbal en geen jeu 

de boules?

De basis van een sportieve opvoeding

Bewegingsonderwijs(LO): 3x p.w.

Meervoudige bewegingsbekwaamheid

Jeugdsport en beweegaanbod 

Brede en flexibele deelname aan 

sport-en bewegingscultuur

Actieve en gezonde leefstijl

Regulier bewegen in activerende omgeving
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Moetivatie van de niet sporter
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Intrinsiek interne druk externe druk

Motivatie van Sporter, informele sporter en niet 
sporter

Sporter Informeel Niet

Sporter

-is gemotiveerd

-is gezond

-heeft ouders die sporten

-hoger opgeleide moeder

-wil prestaties verbeteren 

-competitie

Gemeente

-sportimpulsprogramma’s

-hogere sportuitgaven

-leefbaarheid laag 

informeel sporten hoog

Aansluiting bij bewegingscultuur

Autonomie

Competentie

Relatie

Intrinsieke

Motivatie

Autonomie 

support

Competentie

support

Betrokkenheid

Gedrag

Coach/Docent Kind

Zelfregulatie

Leren kiezen

Er wordt onvoldoende aangesloten bij de motieven en instructiebehoefte van alle leerlingen 1, 2

Kinderen die meer mogen kiezen en zich meer gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd 3,4

In leeftijd 13-15 jaar 

stopt 50% van de 

kinderen met sporten bij

de vereniging.

Belangrijkste reden: 

gebrek aan plezier. 

Reguleren eigen sporten

Sportidentiteit ontwikkelen

Kennismaken en oefenen met  

prikkelrijk bewegen & sporten
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Deelname aan beweeg- en sportcultuur

Hoe sluiten binnen en buitenschool aan?

De basis van een sportieve opvoeding

Bewegingsonderwijs(LO): 3x p.w.

Meervoudige bewegingsbekwaamheid

Jeugdsport en beweegaanbod 

Brede en flexibele deelname aan 

sport-en bewegingscultuur

Actieve en gezonde leefstijl

Regulier bewegen in activerende omgeving

Probleem?..15% nooit buiten

https://jantjebeton.nl/uploads/files/Onderzoek%20Buitenspelen%202018%20-

%20Jantje%20Beton.pdf

Jantje Beton (2018) 

Verklaringen en gevolgen

Waarom alleen vertellen dat je 

gezond moet leven niet werkt

Enthousiasme en motivatie om te bewegen

Bewegen als levertraan

https://jantjebeton.nl/uploads/files/Onderzoek%20Buitenspelen%202018%20-%20Jantje%20Beton.pdf
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Gezonde actieve leefstijl

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

•Directe leefomgeving als nudging

•Rolmodellen (Cargo, 2006)

Zorg voor doorlopende tijden en activiteiten: bewegen als gewoonte!

B

Living lab Haren Poll

-Ik vind dat de gymleraar een rol heeft in de gezonde school

- Ik vind dat de buurtsportcoach een rol heeft in de gezonde school

-Ik vind de docenten op school rolmodellen moeten zijn voor bewegen

-Er moet gemeentelijk beleid komen om leerlingen meer te laten bewegen

ZITTEN:ONEENS

STAAN:EENS
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Hoe werken we samen om alle 

leerlingen te motiveren

Enthousiasme en motivatie om te sporten

BUURTSPORTCOACH EN GYMLERAAR SAMEN

Bewegingsonderwijs(LO): 3x p.w.

Meervoudige bewegingsbekwaamheid

Jeugdsport en beweegaanbod 

Brede en flexibele deelname aan 

sport-en bewegingscultuur

Actieve en gezonde leefstijl

Regulier bewegen in activerende omgeving


