
INNOVATIEWERKPLAATSEN ‘nieuwe onderzoeken’
GEEN DOEL OP ZICH Remo Mombarg

Move to make a difference

Remo Mombarg, Simon Leistra & Nico Leenstra

Onderzoek waar je niet zo blij van wordt

• Op afstand

• Veel schrijven

• Geen effect

• Moeilijk

• Spss

• ……
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Onderzoeksmethode: paradigma-shift  met de praktijk
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Analyse
•context

•behoefte
•kennis

Ontwerp
•Onderzoeksopzet

•Prototype
•bruikbaarheid

Implementatie
•draagkracht

•mens & middelen
•begeleiden

Evaluatie
•Effect en 

bruikbaarheid
•Transfereerbaarheid

Disseminatie
•bruikbaarheid

•impact
•context

een systematische benadering van 
(onderwijs)problemen, waarin door middel van 
geïntegreerde ontwerp- en onderzoeksactiviteiten een 
tweeledig doel wordt nagestreefd: praktijkverbetering en 
kennisgroei (Van den Akker, 1999)

Beschrijvend 
Onderzoek*

Ontwerpgericht 
onderzoek

Actie 
Onderzoek

Effect 
Onderzoek

Gebruikers
Onderzoek

*het gaat om voorbeelden; de onderzoeksmethode moet passen bij het doel van het onderzoek

Innovatiecyclus

Innovatiewerkplaatsen
Een lerend team waarin partners uit 
onderzoek, onderwijs en werkveld 
samenwerken aan gemeenschappelijke 
complexe vraagstukken (vrij naar Cremers, 2016).

Doelen
1. Kennisontwikkeling over urgente en 

complexe vraagstukken (verschillende 
invalshoeken nodig)

2. Een nieuwe manier van werken en leren
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Waarom?

1. Kritische houding

2. Nieuwsgierig

3. Zelf eerlijk onderzoek doen
naar effect van je handelen

• Complexe lokale problemen

• Snelheid van veranderen

• Vernieuwing sneuvelen bij de 
uitvoerder
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Hoe dan?
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1. Kritische houding?

Stanford Prison experiment 
(1971)

Worden mensen agressief in de 
juiste context

Wat zijn de oorzaken van 
conflicten zijn tussen gevangenen 
en bewakers.

Maar….

https://www.youtube.com/watch?v
=DsWJPNhLCUU

https://www.youtube.com/watch?v
=_qH2q59pSZc meer 
waanzinnige experimenten
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Discutabele manipulaties

Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer, die na de beëdiging van 
Donald Trump bezwoer dat er nog nooit zoveel mensen bij een 
inauguratieplechtigheid aanwezig waren als die dag. 8
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Het oog van de meester 
Hoe staat het met de 
kijkvaardigheid van leerkrachten? 

Vervolgonderzoek om te kijken 
waar de ervaren onderwijzer naar 
kijkt????
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bewegingsniveau verbeterpunt

Kijkgedrag

student LO LO-docent

Wat is er waar?

‘Schoolleiders geven aan dat 
het zeer belangrijk is dat leraren 
voldoende kennis hebben van 
het niveau en soms ook de 
leerstijl van de leerlingen om 
voldoende te kunnen 
differentiëren.’ Kirschner, 2021

Dromers, denkers, doeners, 
beslissers 

ZOEK OP en post in de chat

Leerstijlen Leerpiramide: 

we onthouden

Origineel
Hoe je informatie tot je krijgt:

Dale's 1946 book Audio-Visual 
Methods in Teaching
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2. Maar je eigen nieuwsgierigheid dan?

-In Nederland haalt 50% van der kinderen 12-18 jaar de Nederlandse 
norm gezond bewegen

-Sporters (lid van een sportvereniging 12-17 jaar) voldoen 3 maal zo 
veel aan de NNGB

ZITTEN:ONEENS

STAAN:EENS

ONEENS

EENS

27-9-2021 Titel presentatie aanpassen  14

Bewegen als levertraan

13

14

15



3 Onderzoek doen: een voorbeeld
Gezonde school

1. Living lab Haren

2. G

Probleem van de school

18

School
Het Harens Lyceum is de gezondste en sportiefste school van 

Noord-Nederland

Pijler 1
Bewegings-
onderwijs

Pijler 2
Beweeg-

omgeving

Pijler 3
Gezondheids

-onderwijs
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Keuze uit sporten, ontwikkeling op eigen niveau
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Living lab Haren
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klimwand tafelspelen
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Leerjaar

Lidmaatschap sportvereniging per leerjaar
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De basis van een sportieve opvoeding
School

Sport en bewegen tijdens de schooldag

Jeugdsport en beweegaanbod 
Sport- en bewegingscultuur

Gemeente/BSLIM 
Activiteiten en beweegomgeving

Jongeren
Aangeven wat ze willen/zelf organiseren

Sportverenigingen: overbodig?

Probleem van sport en beweegaanbod
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Poll
-Het belangrijkste motief van kinderen  4-18 om te sporten is ….. Plezier 

-Leerlingen (12-18) willen minder spel in het bewegingsonderwijs

Beweegplezier
Sociaal contact
Lichamelijk effect
Spanning en avontuur
Status/aanzien

69 %
60 
53 
51
20 ZITTEN:ONEENS

STAAN:EENS

EENS

EENS

Bereiden we nog wel goed voor op sportdeelname

Hindernisbaan & klimparcours

25

26

27



De basis van een sportieve opvoeding
School

Sport en bewegen tijdens de schooldag

Jeugdsport en beweegaanbod 
Sport- en bewegingscultuur

Gemeente/BSLIM 
Activiteiten en beweegomgeving

Jongeren
Aangeven wat ze willen/zelf organiseren

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

1. Breedveld, 2010; 2. Stegeman, 2007; 3. Van den Berghe, 2014 4. Van Aart, 2016; 5. Deci & Ryan,1985; 6 Minnaert, 2010)

♂ 51%  ♀ 43%

Vaak 
Succes

Positieve 
reacties

peers

Competenter
voelen

Meer sporten

Motorische 
veelzijdigheid

Actiever
Mieer zelfwaardering
Meer meeedoen
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Wat doe je rondom de sportaccommodatie?

De basis van een sportieve opvoeding
School

Sport en bewegen tijdens de schooldag

Jeugdsport en beweegaanbod 
Sport- en bewegingscultuur

Gemeente/BSLIM 
Activiteiten en beweegomgeving

Jongeren
Aangeven wat ze willen/zelf organiseren
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Praktijkgericht onderzoek twee voorbeelden:
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Goalkeeper Harenslyceum

Goalkeeper

• Gesprekken docenten

• Gesprekken directie

• Gesprekken leerlingen

• VMBO-jongeren laten hierbij de grootste 
afname in sportdeelname zien en daarbij 
de grootste toename in inactiviteit 
(Tiessen-Raaphorst & Van den Broek, 
2016)

• Ook op latere leeftijd sport deze 
doelgroep minder (RIVM, 2020a).

• Sportcontext leent zich passend om met 
zelfregulatie te werken (Jonker 
e.a.,2011)

• Zelfregulatie draagt bij aan de 
gezondeleefstijl van leerlingen (Gibbons 
et al., 2012; Craike et al., 2012)
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Titel presentatie (via kop- en voettekst)

Harenslyceum
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Bouwstenen voor een gezonde leefstijl

Bewegingsonderwijs 

Vaardigheden, Attitude, Gedrag

Jeugdsport

Meedoen in een stimulerende omgeving

Actieve, plezierige en gezonde leefstijl

Zelfregulatie van de eigen leefstijl
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